
 

 
USNESENÍ  Č. OZ/07//2019 

Obecního zastupitelstva Obce Orlické Záhoří přijaté na veřejném zasedání 

dne 17.09.2019 
Schvaluje: 
07/2019/01 
Navrhovateli zápisu byli určeni: xxxxx 

Ověřovateli zápisu byli určeni: xxxxx 

Zapisovatelem byla určena: xxxxx 

07/2019/02 
Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohody o umístění stavby na akci IV-12-2019047 Orlické 

Záhoří, p.č. 3133 - kNN                 

07/2019/03 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2019157 Orlické Záhoří, p.č. 3298/1 – kNN 
za podmínky zaplacení jednorázové náhrady Kč 100,-- za každý m2 (celkem je to 60 m2) 

07/2019/04 

Likvidaci nevymahatelných pohledávek ZŠ a MŠ Orlické Záhoří – jedná se o obědy 

07/2019/05 
Příspěvek ve výši Kč 5.000,-- ZŠ a MŠ Orlické Záhoří na pomůcky na výtvarnou výchovu. 

Navýšení rozpočtu 2019 ZŠ a MŠ Orlické Záhoří o 130.000,-- Kč 

07/2019/06 

Vklad ve výši Kč 1.000,-- na účet ČSOB SKI Areálu na poplatky – který byl z důvodu záporného zůstatku zaslán již v srpnu 
2019 a dále schvaluje zaslat dalších 4.000,-- Kč na poplatky na účet ČSOB SKI Areálu 

07/2019/07 

Otevření nové třídy v ZŠ a MŠ Orlické Záhoří s nižším počtem žáků 

07/2019/08 
Požádat o dotaci u Nadace ČEZ na vybavení školy 

07/2019/09 

Smlouvu s ISS, a zároveň zastupitelstvo schvaluje 449.757,00 Kč na předfinancování a 66.242,00 Kč na spolufinancování 

projektu s názvem Obec Orlické Záhoří – kamerový systém. Projekt byl podpořen z programu 314D08 Podpora prevence 
kriminality vyhlašovaných Ministerstvem vnitra   

07/2019/10 

Podání projektu do FMP Euroregionu Glacensis, PO2. Termín podání do 31.10.2019. Financování max. 30.000 EUR dotace 

z EFRR + 15 % vlastní podíl. Projekt řeší obnovení zvonu do kostela sv. Jana Křtitele, přesun TIC do nových prostor, 
vytvoření cz-pl knihovny s čítárnou, nákup vitríny, propagační materiály aj, 

07/2019/11 

Podání žádosti do OPŽP 131. výzvy Prioritní osy 4 specifický cíl 4.3. – Posílení přirozené funkce krajiny 

07/2019/12 
Záměr prodeje pozemků 

V k.ú. Kunštát u Orlického Záhoří č. 3337,3339,3341 

V k.ú. Trčkov č. 3106,3129,3132,3134,3136 

V k.ú. Bedřichovka č. 122/3,3019,3023,3026,3028,3030,3031,3032 vše v KN 
St. 9,11,13,18,42,47 a 65 vše v PZE, č. 61,72,75/2,118,121/10,122/2,125/1,125/2,125/4, a 242 dle PZE 

 

 

 

Bere na vědomí: 
07/2019/13 

Rozpočtové opatření č. 8 

07/2019/14 

Projednalo stížnost xxxxx na pana xxxxx ohledně výsadby smrků na hranicích mezi stěžovatelů a xxxxx. Starosta byl 
pověřen zastupitelstvem vytyčit p. xxxxx přesné hranice pozemků, a tuto situaci s xxxxx vyřešit 

07/2019/15 

…. A pověřuje starostu k řešení dluhů rodiny xxxxx a paní xxxx (za obec, za ZŠ) 

 
 

 

 

 

 

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

       podpis  místostarosty                                                                                                             podpis starosty 
                   

 



 
 
 
 
 
 
 


