
 

 
USNESENÍ  Č. OZ/08//2019 

Obecního zastupitelstva Obce Orlické Záhoří přijaté na veřejném zasedání 

dne 16.10.2019 
 

 

Schvaluje: 
08/2019/01 
Navrhovateli zápisu byli určeni: XXXXX 

Ověřovateli zápisu byli určeni: XXXXX 

Zapisovatelem byla určena: XXXXX 

 

08/2019/02 

Požádat automobilku Škoda Kvasiny o dotaci na pořízení kamerového systému v obci 

                

08/2019/03 
Smlouvu s A-Z Moto CZECH s.r.o. – 1 set specializované techniky pro odstraňování spadlých stromů a 2 sety vybavení pro 

odstraňování následků extrémního sucha ( složené z elektrocentrály, kontejnerového podvozku a cisterny na pitnou vodu) 

 v rámci projektu „Posílení vybavení JSDH Orlické Záhoří, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011489“, včetně zápůjčky ve 

výši Kč 1 mil. Kč 

 

08/2019/04 

Prodej pozemků: 

 p. č. 3036,3023 – p. XXXXX, p. č. 122/3 – XXXXX, p. č. 61,121/10,120/2 – XXXXX  
st.18, p. č. 72,75/2, st. 9 – XXXXX, p. č. 121/33,243/2,3020,3021,3026,3027,3030,3032,3031 – XXXXX, 

st. 11,42,242,240 – XXXXX – vše v k.ú. Bedřichovka Kč 50,--/m2 

p. č. 125/4,125/2,125/1,118, st. 65, st. 47, st. 13, 3028,3019, v k.ú. Bedřichovka, p. č. 3106 – v k.ú. Trčkov – XXXXX 

za Kč 15,--/m2 
p. č. 3134 – XXXX v k.ú. Trčkov za Kč 50,--/m2 

 

08/2019/05 

Směnu pozemku s LČR dle záměru ze dne 7.5.2019. 

- z obce Orlického Záhoří na LČR p.č. 3110 v k.ú. Trčkov, 648/17 v k.ú. Trčkov, 1 v k.ú. Trčkov, 3303 

v k.ú. Kunštát u Orlického Záhoří, p.č. 3311 v k.ú. Kunštát u Orlického Záhoří  

-  z LČR na obec: pozemky p.č. 3045, 3050, 3046/2, 3047/2, 3049/2, 3051/2, 3052/2, 3056/2  
 

08/2019/06 
Podání žádostí do fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis: 

1. Do PO 4 (setkávací akce) s názvem „Zvýšení intenzity spolupráce obcí Orlické Záhoří a Miedzylesie, výše 

rozpočtu max. 20 000 EUR, z toho 85 % dotace z EFRR, 15 % vlastní vklad 

2. Do PO 2 (cestovní ruch) s názvem „Z věže do věže se sv. Janem Nepomuckým, výše rozpočtu max. 30 000 EUR, 
z toho 85 % dotace z EFRR, 15 % vlastní vklad. 

Termín podání do 31.10.2019. Realizace by v případě schválení probíhala v letech 2020 – 2021. 

 

 

 

 

Bere na vědomí: 
08/2019/13 

Rozpočtové opatření č. 9,10 

 

 

 

 

 

 

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

       podpis  místostarosty                                                                                                             podpis starosty 

                   

 
 
 



 
 
 
 
 


