
 

 

USNESENÍ  Č. OZ/03/2018 

Obecního zastupitelstva Obce Orlické Záhoří přijaté na veřejném zasedání 

dne 12.03.2018 

 

 

 

Schvaluje: 
03/2018/001 

Navrhovateli zápisu byli určeni: XXXXX 

Ověřovateli zápisu byli určeni: XXXXX 

Zapisovatelem byl určen: XXXXX 

 

03/2018/002 

Prodej parcely č. 3336/4 v k.ú. Kunštát u Orlického Záhoří o výměře 1461 m2p. XXXXX za cenu Kč 450,--/m2 

dle vyměření GP - číslo plánu – 355-26/2018 

 

03/2018/003 

Záměr prodeje parcely st. 258 včetně budovy , a označených přilehlých pozemků z p.č. 3402– viz příloha 

 

03/2018/004 

Dodatek č. 3 ke Směrnici č. 1/2015 pro poskytování a účtování cestovních náhrad v r. 2018 

 

03/2018/005 

Kupní smlouvu s ČEZ – č. IE-12-2005642 Orlické Záhoří na část pozemku 3330 v k.ú. Kunštát u Orlického 

Záhoří  (parc.č. st. 290 o výměře 11m2) 

 

03/2018/006 

Předfinancování projektu na nákup vyprošťovacího vozidla – „Modernizace zařízení a vzájemné pomoci při 

mimořádných událostech v Orlických a Bystřických horách“ formou úvěru přes UniCredit Leasing CZ, a.s. – 

JCB Finance  

 

03/2018/007 

Dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové agendy a Veřejnoprávní smlouvu  

o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků dle návrhu městského úřadu v Rokytnici v Orlických horách 

 

03/2018/008 

Zastupitelstvo schválilo u projektu výstavby nájemních bytů v čp. 34 dopracovat projektovou dokumentaci ke 

stavebnímu povolení, včetně vydání stavebního povolení a vyhledat jiný, vhodnější dotační titul 

 

003/2018/9 

Schvaluje příspěvek ve výši Kč 3.000,-- na karneval pro děti ZŠ a MŠ Orlické Záhoří 

 

Bere na vědomí: 
03/2018/010 

Návrh rozpočtu obce Orlické Záhoří na rok 2018 jako přebytkový ve výši příjmů Kč 48.877.336,-- a výdajů ve 

výši Kč 28.224.562,--, financování ve výši Kč 20.652.774,-- bude použito na splátky úvěrů ve výši Kč 

4.000.000,-- a vratky zápůjčky ve výši Kč 16.652.774,--. Závaznými ukazateli rozpočtu roku 2018 ve výdajích 

stanovuje paragrafy, v příjmech jsou součty za jednotlivé třídy. Závazným ukazatelem stanovuje § 3113 dle 

rozpočtové sklady, položka 5331, jako závazný ukazatel příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní škola a 

Mateřská škola Orlické Záhoří, IČO: 28859235 ve výši Kč 650.000,-- 

 

 

 

 

       -----------------------------                                                                                       ---------------------------- 

        podpis  místostarosty                                                                                                 podpis starosty 



                   

 
 
 
 
 
 
 
 


