
Usnesení č. 1/ 2018 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného 

dne 31. 10. 2018 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č. 1/ 2018 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
1.0.0.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 

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

3.1.1.  Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: Milenu Kaplanovou 

           Sčítáním hlasů určuji: Renatu Štefkovou  

           Ověřovateli zápisu určuji: Ing. Miroslava Rozkota CSc., Ing Martina Šklíbu  

3.26.0.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 19, 20, 21, 22, 23, 

24 / 2018 / viz příloha /. 

 
 

 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

3.1.2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Program jednání č. 1 / 2018 

3.1.3.  Zastupitelstvo obce schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Záměl. 

3.2.0.  Zastupitelstvo obce Záměl v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích schvaluje, 

že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

3.2.1.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje  způsob volby starosty a místostarosty postupem 

uvedeném předsedajícím tj. volba starosty a místostarosty proběhne veřejně hlasováním, tzn. 

přímou volbou. Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, 

případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O 

jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném 

zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. 

3.2.2.  Zastupitelstvo obce Záměl schválilo starostu: Josefa Novotného, trvale bytem  

Záměl 231. 

3.2.3.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje jednoho místostarostu.  

3.2.4.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje místostarostku: Milenu Kaplanovou , trvale bytem 

Záměl 168. 

3.3.0.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje zřízení finančního výboru a kontrolního výboru.  

3.3.1. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navržený počet členů finančního výboru a 

kontrolního výboru a každý z nich bude mít tři členy. 

3.3.2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předsedu finančního výboru: 

Ing. Miroslava Rozkota CSc., trvale bytem Záměl 57 

Zbývající členy: 

Ing. Milenu Krupičkovou, trvale bytem Záměl 50 

Ladislava Kapuciána, trvale bytem Záměl 30 

3.3.3.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předsedu kontrolního výboru: 

Ing. Martina Šklíbu, trvale bytem Záměl 145 

Zbývající dva členy: 

Renatu Štefkovou, trvale bytem Záměl 36 

Ing. Milenu Krupičkovou, trvale bytem Záměl 50  



3.4.0.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje zřízení sociálního a kulturního výboru.  

3.4.1. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navržený počet členů sociálního a kulturního 

výboru a každý z nich bude mít tři členy. 

3.4.2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předsedkyni sociálního a kulturního výboru: 

Milenu Kaplanovou, trvale bytem Záměl 168 

Zbývající dva členy: 

Renatu Štefkovou, trvale bytem Záměl 36 

Ladislava Kapuciána, trvale bytem Záměl 30 

3.5.0. Zastupitelstvo obce Záměl v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n zákona o obcích 

schvaluje za výkon funkce členům zastupitelstva v platném znění, poskytována měsíční 

odměna v celkové výši 1 200,-Kč hrubého dále členům zastupitelstva při souběhu více funkcí 

bude poskytována odměna za funkci, která je nejvýše ohodnocena v celkové výši 1 500,-Kč 

hrubého, měsíční odměna za výkon funkce neuvolněné místostarostky v celkové výši 3 200,-

Kč hrubého a měsíční odměnu za výkon funkce uvolněného starosty obce v celkové výši  

45 952,-Kč hrubého dle přílohy č.4. 

3.6.0. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navržené zástupce do DSO Orlice Josefa 

Novotného starostu obce Záměl a jeho zástupce Milenu Kaplanovou místostarostku. 

3.7.0. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navržené zástupce do DSO Mikroregionu 

Rychnovsko Josefa Novotného starostu obce Záměl a jeho zástupce Milenu Kaplanovou 

místostarostku. 

3.8.0. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navržené zástupce do MAS Splav Josefa 

Novotného starostu obce Záměl a jeho zástupce Milenu Kaplanovou místostarostku. 

3.9.0.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navržené zástupce na volební období 2018-2022 

do AQUA SERVIS a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Josefa Novotného 

starostu obce Záměl a jeho zástupce Milenu Kaplanovou místostarostku. 

3.10.0.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navrženého zástupce do školské rady MŠ a ZŠ 

Záměl  Ing. Miroslava Rozkota CSc. 

3.11.0.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu číslo 7DHM180167 o zřízení věcného 

břemene mezi Povodím Labe, s.p, Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, 500 03 Hradec 

Králové a obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn na věcné břemeno s povodím Labe číslo 

7DHM180167  na stavební akce „Kanalizace a ČOV Záměl-územní řízení, stavební povolení 

a vypouštění odpadních vod“ vybudována na části služebného pozemku stavba vyústního 

objektu kanalizace. 

3.12.0.  Zastupitelstvo schvaluje návrh na koupi pozemku parc. č. 1039/4 v kú Záměl od paní 

Martiny Kotyzové, Bramboříková 2996/1, Záběhlice 10 600 Praha 10 a paní Svatavy 

Kotyzové Bc. Jasná I 1513/10, Braník 14 700 Praha 4. Jedná se o pozemek o výměře 349 m2, 

cena za 1m2 činí 50,- Kč. Celková cena pozemku je 17 450,- Kč. 

3.13.0. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje  členy inventární komise pro rok 2018 Milenu 

Kaplanovou, Štěpánku Slezákovou, Janu Červinkovou. 

3.14.0.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje návrh na členy komise k otvírání obálek a 

výběrové komise na výběr nejvýhodnější nabídky na projekt: ,,Protipovodňová opatření obce 

Záměl“ ve složení Milena Kaplanová, Josef Novotný, Štěpánka Slezáková , náhradník  

Jana Červinková. 

3.15.0.  Zastupitelstvo schvaluje oslovení firem pro dodávku manipulátoru s příslušenstvím 

pro práci v lese od oslovených firem: 

1) Agroservis Záměl s.r.o., Záměl 228, Potštejn 517 43 

2) INTEKO servis s.r.o., Pode Mlýnem 763/11, Holice, 779 00 Olomouc 

3) Ing. Libor Mikula, Mistrovice 134, 561 64 Jablonné nad Orlicí 

 

 



3.16.0. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost předsedajícího provádět rozpočtová 

opatření, rozpočtu neomezeně. 

S rozpočtovou změnou musí být zastupitelstvo seznámeno na nejbližším veřejném zasedání 

po provedení rozpočtové změny. 

3.17.0.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání, a 

odstraňování komunálních odpadů. 

3.18.0.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost starosty o užívání mobilního telefonu 

číslo 724183256 pro soukromé účely. 

3.19.0.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene- 

služebnosti IE-12-2005316/VB/2, Záměl-rek.NN z TS 906 směr k PB č. 199G mezi 

společností ČEZ Distribuce a,s. IČ 24729035, DIČ CZ24729035 se sídlem Děčín, Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 (dále jen „povinná“) a Obcí Záměl, Záměl 158, 517 

43 Záměl (dále jen „oprávněná“). Obsahem věcného břemene je právo oprávněné umístit, 

provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčených nemovitostech , 

provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost povinné výkon těchto oprav strpět. 

3.20.0.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu na poskytnutí účelového daru 

z rozpočtu obce Záměl Svazu tělesně postižených, 517 54 Vamberk. Předmětem smlouvy je 

poskytnutí daru pro rok 2018 ve výši 2000,-Kč. 

3.21.0.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a 

MŠ Záměl na rok 2019 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020, 2021, 2022. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu vyvěšením návrhu rozpočtu příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Záměl na rok 2019 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020, 2021, 

2022.  

3.22.0.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje návrh na koupi pozemku parc. č. 538/30 v kú 

Záměl od pana Ing. Jiřího Zemana, Chleny 58, 517 45 Chleny. Jedná se o pozemek o výměře 

2 086 m2, cena za 1m2 činí 1,- Kč. Celková cena pozemku je 2 086,- Kč.   

3.23.0.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Návrh rozpočtu obce Záměl na rok 2019 a 

střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020, 2021, 2022. 

3.24.0.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje pravidla pro poskytování cestovních náhrad 

členům ZO. Cestovní náhrady členům ZO se poskytují ve výši a za podmínek stanovených 

právními předpisy platnými pro zaměstnance a dle vnitřní směrnice č. 1/2011 ,,O cestovních 

náhradách“ a dle platných dodatků k této směrnici. 

3.25.0.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje realizaci projektu: „Rozšíření VO ke 

kamenictví“, jeho dofinancování a Darovací smlouvu č. KVA-RG-18-043-SR mezi obcí 

Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, 293 01 

Mladá Boleslav, která daruje peněžní prostředky za účelem podpory dopravní bezpečnosti. 

 

 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 
 

3.11.0.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy číslo 7DHM180167 

o zřízení věcného břemene mezi Povodím Labe, s.p, Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, 

500 03 Hradec Králové a obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn na věcné břemeno s 

povodím Labe číslo 7DHM180167  na stavební akce „Kanalizace a ČOV Záměl-územní 

řízení, stavební povolení a vypouštění odpadních vod“ vybudována na části služebného 

pozemku stavba vyústního objektu kanalizace. 

 



3.12.0.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy na koupi pozemku 

parc. č. 1039/4 v kú Záměl od paní Martiny Kotyzové, Bramboříková 2996/1, Záběhlice 10 

600 Praha 10 a paní Svatavy Kotyzové Bc. Jasná I 1513/10, Braník 14 700 Praha 4. Jedná se o 

pozemek o výměře 349 m2, cena za 1m2 činí 50,- Kč. Celková cena pozemku je 17 450,- Kč. 

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

břemene- služebnosti IE-12-2005316/VB/2, Záměl-rek.NN z TS 906 směr k PB č. 199G mezi 

společností ČEZ Distribuce a,s. IČ 24729035, DIČ CZ24729035 se sídlem Děčín, Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 (dále jen „povinná“) a Obcí Záměl, Záměl 158, 517 

43 Záměl (dále jen „oprávněná“). Obsahem věcného břemene je právo oprávněné umístit, 

provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčených nemovitostech , 

provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost povinné výkon těchto oprav strpět. 

3.20.0.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu po doložení faktur prokazujících finanční 

použití daru a podpisem smlouvy na poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce Záměl Svazu 

tělesně postižených, 517 54 Vamberk. 

3.22.0.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy na koupi pozemku 

parc. č. 538/30 v kú Záměl od pana Ing. Jiřího Zemana, Chleny 58, 517 45 Chleny. Jedná se o 

pozemek o výměře 2 086 m2, cena za 1m2 činí 1,- Kč. Celková cena pozemku je 2 086,- Kč.   

3.23.0.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu vyvěšením Návrhu rozpočtu obce Záměl 

na rok 2019 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020, 2021, 2022.  

3.25.0.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy č. KVA-

RG-18-043-SR mezi obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a ŠKODA AUTO a.s., tř. 

Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav. 

 

 

   

 

 

   

    

 

 

V Záměli dne 31. 11. 2018 

 

 

Starosta: 

 

Místostarostka: 

 

 

     


