
Usnesení č. 40 / 2018 z jednání Zastupitelstva obce Záměl 

konaného dne 19. 2. 2018 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č. 40/ 2018 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
   1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Josefa Myšáka a Ing. Martina Šklíbu, 

zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Renatu Štefkovou. 

    4.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí Zprávu o činnosti obce. 

    3.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 

  12.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1, 2 / 2018 / viz 

příloha. 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

    2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Program jednání č. 40 / 2018 

    5.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku s nejnižší cenou 595 925,-Kč od 

společnosti AKVOPRO s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2- Nové Město na 

provedení projektové dokumentace ,, Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl “ za cenu 

595 925,-Kč. 

    6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Smlouvu o dílo mezi zhotovitelem 

Elektromontáže Votroubek s.r.o., Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou a 

objednatelem Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn na Realizaci obnovy veřejného 

osvětlení v obci Záměl dle cenové nabídky č.: N18-0005 CN Elektromontáže Záměl 

rekonstrukce vedení VO ze dne 1. 2. 2018. Celková cena činí 155 784,-Kč. 

    7.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 

9900090558/1/2018 mezi povinným Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a oprávněným 

GasNet,s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, Klíše. Investorem je Bohumil Kos, 

Záměl 91, 517 43 Potštejn na plynárenské zařízení STL plynovodní přípojka pro RD č.p. 91, 

Záměl, číslo stavby 9900090558 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích 

bodů, v celkové délce 2m.   

    8.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi vlastníkem 

pozemků: Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a stavebníkem: Ředitelství silnic a dálnic 

ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4  o právu provést stavbu. 

Stavební akce : „ I/14 Záměl, most ev.č. 14-116 “. 

Obec Záměl je vlastníkem  pozemků parc.č. 157/2 o výměře 1140 m2, 179/6 o výměře 162 m2 

v k.ú. Záměl. Tyto pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 

pro k.ú. 

Obec Záměl touto smlouvou dává stavebníkovi, pro účely stavebního řízení, právo umístit a 

provést stavbu-podle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří MDS Projekt 

s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto : „ I/14 Záměl, most ev.č. 14-116 “. 

     9.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje uzavření dohody o narovnání podílu ve výši 2/4 

pozemku parc.č. 162/6 v obci a katastrálním území Záměl s panem Martinem Příhodou, 

bytem Eimova 148, 572 01 Polička-Dolní předměstí a paní Romanou Hlaváčkovou, 

Bytem Záměl 194, 517 43 Potštejn s tím, že pan Martin Příhoda a paní Romana Hlaváčková 

uznávají spoluvlastnické právo ( každý k ¼ ) pozemku parc.č. 162/6 v obci a katastrálním 

území Záměl pro obce Záměl. Dále zastupitelstvo obce Záměl schvaluje výplatu peněz panu 

Martinu Příhodovi a paní Romaně Hlaváčkové a to každému ve výši 12.500,-Kč a uzavření 



dohody o narovnání podílu ve výši ¼ pozemku parc.č. 162/6 v obci a katastrálním území 

Záměl s paní Boženou Brenišinovou, bytem Jana Masaryka 1354/1, Nový Hradec Králové, 

500 12 Hradec Králové s tím, že paní Božena Brenišinová uznává spoluvlastnické právo k ¼ 

pozemku parc.č. 162/6 v obci a katastrálním území Záměl pro obce Záměl. Dále 

zastupitelstvo obce Záměl schvaluje výplatu peněz paní Boženě Brenišinové ve výši  

12.500,-Kč. 

   10.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje na základě zaslaného ceníku platného pro r. 2019 

prodloužení smlouvy se společností CENTROPOL ENERGY, a.s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 

Ústí nad Labem na odběr elektrické energie a plynu. 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 

     5.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo č. 0003/2018 

mezi objednatelem Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a zhotovitelem AKVOPRO 

s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2- Nové Město na provedení projektové 

dokumentace ,, Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl “ 

     6.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo mezi 

zhotovitelem Elektromontáže Votroubek s.r.o., Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

a objednatelem Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn na Realizaci obnovy veřejného 

osvětlení v obci Záměl dle cenové nabídky č.: N18-0005 CN Elektromontáže Záměl 

rekonstrukce vedení VO ze dne 1. 2. 2018. 

     7.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného 

břemene č. 9900090558/1/2018 mezi povinným Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn, 

oprávněným GasNet,s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, Klíše a investorem 

Bohumil Kos, Záměl 91, 517 43 Potštejn na plynárenské zařízení STL plynovodní přípojka 

pro RD č.p. 91, Záměl, číslo stavby 9900090558 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných 

a vytyčovacích bodů, v celkové délce 2m.   

     8.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o právu provést stavbu. 

Stavební akce : „ I/14 Záměl, most ev.č. 14-116 “. 

 

Zastupitelstvo obce projednalo:   

   11.  Zastupitelstvo obce Záměl projednalo informace o riziku navýšení nákladů obce Záměl 

na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech 

obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků.  

Zastupitelstvo obce Záměl nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které 

mají dopad na náklady obce Záměl a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. 

Zastupitelstvo obce Záměl zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být 

provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových 

evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla 

přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo 

vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily 

podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů 

na odpadové hospodářství. 

 

 

V Záměli dne 19. 2. 2018 

 

Starosta: 

 

Místostarostka: 

 



 

     


