
 

 

USNESENÍ  Č. OZ/11/2018 

Obecního zastupitelstva Obce Orlické Záhoří přijaté na veřejném zasedání 

dne 02.10.2018 

Schvaluje: 
11/2018/001 

Navrhovateli zápisu byli určeni: XXXXX 

Ověřovateli zápisu byli určeni: XXXXX 

Zapisovatelem byl určen: XXXXX 

 

11/2018/002 

Přijetí půjčky na předfinancování dotace „Historické věže Kladského pomezí“ ve výši Kč 3.863.000,-- Kč pro 

rok 2018 a Kč 2.148.578 pro rok 2019 od pana XXXXX  

 

11/2018/003 

Uznání dluhu vůči firmě XXXXX ve výši 3.500.000,-- Kč 

 

11/2018/004 

RO - 06-  přeposlání části dotace „Historické věže Kladského pomezí“ partnerům(67.267,52 PL )  

RO – 07 – výdaje ohledně dotací na Lanovou dráhu a výdaje na specializovanou techniku JSDH 

RO – 08 – půjčka XXXX, převod mezi paragrafy, navýšení na kurzovní rozdíly o 200tis., navýšení paragrafu 

5512 o 200tis.,6171o 400 tis (VPP,úroky XXXX).,navýšení par.6171 Org.zn. 1297 o 635tis.-Informujeme se 

navzájem, přeposlání části dotace „Historické věže Kladského pomezí“ - Neratovu 

 

11/2018/005 

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2017237 Orlické 

Záhoří p.č. 3038 XXXXXKNN 

 

11/2018/006 

Poskytnutí finančního příspěvku 5,-- Kč/občana jako příspěvek na zajištění administrace výzev a projektů 

komunitně vedeného místního rozvoje v období 2016-23, a to od roku 2019  

 

11/2018/007 

Rámcovou smlouvu o promptních devizových (spot) transakcích s ČSOB 

 

11/2018/008 

Revokaci usnesení při prodeji poz. 3068, 3155, 3298/1, kde nebyla zdůvodněna odchylka od ceny obvyklé se 

zdůvodňuje odchylka s tím, že pozemky jsou nestavební a jedná se o TTP v extravilánu obce 

 

11/2018/009 

Změnu průběhu katastrální hranice mezi obcemi Říčky v Orlických horách a Orlickým Záhoří a mezi 

Bartošovicemi v Orlických horách a Orlickým Záhoří, a zároveň pověřuje starostu k podepsání dohod o měně 

průběhu katastrální hranice mezi obce Říčky v Orlických horách a Orlickým Záhoří a mezi Bartošovicemi 

v Orlických horách a Orlickým Záhoří. 

 

11/2018/010 

Záměr prodeje nestavebních pozemků p.č. 3203 dle GP v k.ú. Kunštát u Orlického Záhoří, 3126  dle GP v k.ú. 

Jadrná, 3389/1 dle GP v k.ú. Kunštát u Orlického Záhoří, 3400/3 v k.ú. Kunštát u Orlického Záhoří,  

p.č.120/2, 121/33,240,242,243/2,3020,3021,3027,3036 vše v k.ú. Bedřichovka 

 

 

11/2018/011 

Prodej p.č. 3207, 3208, 3209 za Kč 50,--/m2 manželům XXXXX 

Prodej p.č. 3296 manželům XXXXX a p.č. 3298/3 manželům XXXXX. Vše v k.ú. Kunštát u Orlického Záhoří. 

Cena odpovídá prodejní ceně nestavebních pozemků v intravilánu obce. 

 

Bere na vědomí: 
Zastupitelstvo obce Orlické Záhoří bere na vědomí: RO č. 134-138  
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        podpis  místostarosty                                                                                                 podpis starosty 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 


