
Zápis z 42 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného         

dne 16. 4. 2018 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. 

  
Přítomni:  Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, 

Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,  

Ing. Josef Myšák, 

 

Omluven:  

 

Přítomno:  18 občanů  

  

Jednání řídí:  Josef  Novotný,  starosta.   

Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. 

                                                                                                                                                   

Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,  

Srdečně vás vítám na dnešním   42. jednání zastupitelstva obce. 

 

Zapisovatelkou dnešního jednání určuji:  Milenu Kaplanovou 

Sčítáním hlasů určuji:                               Renatu Štefkovou 

Ověřovateli zápisu určuji:            Ing. Martina Šklíbu a Ing. Milenu Krupičkovou,   

                                                                                                                                               

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí. 

 

Usnesení č. 1 bylo přijato. 

 

Program dnešního jednání: 

 
  1. Kontrola přijatých usnesení 

  2. Zpráva o činnosti obce 

  3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení 

  4. Diskuze 

  5. Usnesení 

  6. Závěr 

 
Má někdo připomínky nebo doplnění k dnešnímu programu? 

Pokud nikdo nemá připomínky, dávám hlasovat o předloženém programu: 

 

 



Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce Záměl. 

 

Usnesení č. 2  bylo přijato. 

 

 

1. Kontrola přijatých usnesení 
   5.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy na zřízení služebnosti 

inženýrských sítí vodovodu a kanalizace na parcelách st. 222 a parc. č. 500/3 v katastrálním 

území Záměl vytyčených geometrickým plánem č. 488-30/2017. 

   6.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s p. Kamilem Matějkou, 

Rájec 22, 517 41 Kostelec nad Orlicí na opravu přístřešku v areálu bývalého mlýna, který je 

v havarijním stavu za celkovou cenu 70 720,-Kč. 

   7.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci z programu 

Královéhradeckého kraje na projekt: „ Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl “.  

Celkové náklady projektu činí 595 925,-Kč, max. výše dotace činí 300 000,-Kč. 

   9.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy se spol. ICT plus, s.r.o., 

Piletická 486-technologické centrum, 503 41 Hradec Králové na zpracování problematiky 

GRPD pro obec Záměl a ZŠ a MŠ Záměl. 

 

Návrh usnesení: 
   5.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal smlouvu na zřízení 

služebnosti inženýrských sítí vodovodu a kanalizace na parcelách st. 222 a parc. č. 500/3 

v katastrálním území Záměl vytyčených geometrickým plánem č. 488-30/2017.  

Smlouva byla vložena na Kn. 

   6.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal smlouvu s p. Kamilem 

Matějkou, Rájec 22, 517 41 Kostelec nad Orlicí na opravu přístřešku v areálu bývalého 

mlýna, který je v havarijním stavu za celkovou cenu 70 720,-Kč. Na opravě přístřešku se již 

pracuje. 

   7.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podal žádost o dotaci z programu 

Královéhradeckého kraje na projekt: „ Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl “.  

Celkové náklady projektu činí 595 925,-Kč, max. výše dotace činí 300 000,-Kč.  

   9.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že smlouva se spol. ICT plus, s.r.o., Piletická 

486-technologické centrum, 503 41 Hradec Králové na zpracování problematiky GRPD pro 

obec Záměl a ZŠ a MŠ Záměl je připravena k podpisu.   

 
Usnesení č. 3  bylo přijato. 

 

 

  2. Zpráva o činnosti obce 

 
2.1.  Ve dnech 19. 4. a 20. 4. 2018 proběhl audit z Královéhradeckého kraje. 

 



2.2.  Od dubna začal svoz bioodpadu. 

 

2.3.  Někteří občané naší obce se na popud paní Evy Hvězdové zúčastnili akce „ Ukliďme si 

Česko “. Za jejich účast jim děkuji. 

 

2.4.  Pan Kamil Matějka, Rájec 22, 517 41 Kostelec nad Orlicí provádí opravu přístřešku 

v havarijním stavu v areálu bývalého mlýna. 

 

2.5.  Na cyklotrase mezi Zámělí a Potštejnem byla vysázena třešňová alej. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí. 

 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

 

 

3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení 
 

 

3.1.  Nabídka na opravu místních komunikací metodou Turbo.  
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení nabídka firmy NVB LINE s.r.o., 

Cukrovar 716, Kvasice 768 21, na opravu místních komunikací metodou Turbo.  

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku firmy NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, Kvasice 

768 21, na opravu místních komunikací metodou Turbo. Oprava bude probíhat ve třech 

částech a to- u Grulichů, za školou, u Tekamu. 

Cena za opravu komunikací dle rozpočtu činí 142 780,-Kč. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou NVB LINE s.r.o., Cukrovar 

716, Kvasice 768 21, na opravu místních komunikací metodou Turbo. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 5 bylo přijato. 

 

 

3.2.  Pořízení nového plynového sporáku do školní kuchyně.   
Zastupitelstvu obce Záměl je předloženo ke schválení pořízení nového plynového sporáku od 

firmy Gastro, M.R. Štefánika 71, 562 01 Ústí nad Orlicí,  do školní kuchyně z důvodu 

poruchy a špatného stavu stávajícího sporáku. 

 

 

Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje pořízení nového plynového sporáku od firmy Gastro, 

M.R. Štefánika 71, 562 01 Ústí nad Orlicí, do školní kuchyně z důvodu poruchy a špatného 

stavu stávajícího sporáku. 

Cena plynového sporáku činí 74 658,2 -Kč. 

 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 6  bylo přijato. 

 

 

3.3. Příspěvek na plat pro nepedagogické pracovníky pro ZŠ a MŠ Záměl 

na rok 2018.  
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložen příspěvek na plat pro nepedagogické 

pracovníky pro ZŠ a MŠ Záměl na rok 2018. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený příspěvek na plat pro nepedagogické 

pracovníky pro ZŠ a MŠ Záměl na rok 2018. Výše příspěvku činí 2 100,-Kč měsíčně, za rok 

16 800,-Kč. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

 

3.4.  Cenová nabídka na projekt: „ Rozšíření veřejného osvětlení ke 

kamenictví “.  
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena nabídka firmy Efektivní Osvětlování s.r.o., Děčínská 

509, 470 01 Česká Lípa na zpracování projektové dokumentace na projekt: „ Rozšíření 

veřejného osvětlení ke kamenictví “. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou nabídku firmy Efektivní Osvětlování s.r.o., 

Děčínská 509, 470 01 Česká Lípa na zpracování projektové dokumentace na projekt: 

„ Rozšíření veřejného osvětlení ke kamenictví “. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Efektivní Osvětlování 

s.r.o., Děčínská 509, 470 01 Česká Lípa na zpracování projektové dokumentace na projekt:  

„ Rozšíření veřejného osvětlení ke kamenictví “. 

 

 

 

 



Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

 

3.5.  Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6 / 2018. 
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 4, 5, 6 / 2018 / viz 

příloha. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4, 5, 6 / 2018 / viz příloha. 
 

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

 

 

 

4. Diskuze. 

 

4.1.  Do diskuze nebyl podán žádný příspěvek. 

 

 

 

5. Usnesení 

 
Usnesení bylo schváleno dle připraveného návrhu. 

 

 

6. Závěr 
 
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání  č. 42 / 2018  

Zastupitelstva obce Záměl. 

 

 

 

Skončeno v :    19.00 hodin 

 

 

 

Zapsala:           Milena Kaplanová 

 

 

Starosta:          Josef  Novotný 

 

 

Ověřili:            Ing. Martin Šklíba, Ing. Josef Myšák 



 

 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                      

                 

 

 

               

                        

 

 


