
 

 
USNESENÍ  Č. OZ/06//2019 

Obecního zastupitelstva Obce Orlické Záhoří přijaté na veřejném zasedání 

dne 30.07.2019 
Schvaluje: 
06/2019/01 
Navrhovateli zápisu byli určeni: xxxxx 

Ověřovateli zápisu byli určeni: xxxxx 

Zapisovatelem byla určena: xxxxx 

 

06/2019/02 

Smlouvu o dílo č. 01/2019/OUOZ s ISS Computers s.r.o. Ústí nad Orlicí spočívající v realizaci zakázky „Kamerový 

dohlížecí systém Orlické Záhoří 

                 

06/2019/03 

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti – č. IV-12-2016379/VB/05 Orlické Záhoří, č.p. 207/6 xxxxx – kabel NN  

 

06/2019/04 
Rozpočtové opatření č. 6,7 

 

05/2019/05 

Návrh servisní opravy firmou VODA CZ SERVICE s.r.o. -  3 ks ČOV instalovaných sdružením společností „Sdružení Čistá 
řeka“ v rámci projektu „Čistou řekou z Orlických hor do Labe“. Sdružení i po několika urgencích písemných i telefonních 

nezprovoznila ani jednu ČOV v rámci záruky. VODA CZ SERVICE s.r.o. opraví a zprovozní všechny 3 ČOV a částku za 

provedené práce přeúčtuje Sdružení Čistá řeka. 

 

06/2019/06 

Prodej pozemku p.č. st. 38 v k.ú. Kunštát u Orlického Záhoří za cenu Kč 1.000,--/ pozemek panu xxxxx 

 

06/2019/07 
Smlouvu o dílo s REGIO, projektový atelier s.r.o. Hradec Králové na 

- Zpracování Změny č. 1 Územního plánu Orlické Záhoří 

- Vyhotovení úplného znění ÚP Orlické Záhoří včetně zpracování dat dle metodiky MINIS 

- Zajištění pořizovatelské činnosti pro Změnu č. 1 Územního plánu Orlické Záhoří 
- Rámcové zajištění kvalifikačních požadavků pro činnosti svěřené obecnímu úřadu  

 

Smlouvu o úhradě územně plánovací dokumentace 

Návrh na změnu územního plánu obce Orlické Záhoří 
 

06/2019/08 

Podání žádosti v rámci Výzvy MAS SPLAV  – podpora infrastruktury škol  

 

06/2019/09 

Smlouvu o zajištění a poskytnutí pečovatelské služby s Městem Rokytnice v Orlických horách 

 

06/2019/11 
Příspěvek do výše 5.000,-- Kč na poháry – při akci „Mezinárodní fotbalový turnaj“, pořádaný na fotbalovém hřišti 

v Orlickém Záhoří 

 

 

06/2019/12 

Prodej pozemků v k.ú. Černá Voda u Orlického Záhoří 

-p.č. 3140 p. xxxxx za cenu Kč 44.400,-- 

-p.č. 3141 p. xxxxx za cenu Kč 33.100,-- 
-p.č. 3142 sjm. xxxxx za cenu Kč 117.645,-- 

-p.č. 3146 p. xxxxx za cenu Kč 30.200,-- 

-p.č. 3147 sjm. xxxxx za cenu Kč 41.000,-- 
-p.č. 3149 a 3150 sjm. xxxxx za cenu Kč 18.650,-- + Kč 14.000,-- 

 

 

 

 

 

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

       podpis  místostarosty                                                                                                             podpis starosty 



                   

 
 
 
 
 
 
 
 


