
Zápis z 4 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného         

Dne 18. 02. 2019 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. 

  
Přítomni:  Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, 

Ing. Milena Krupičková, Ing. Martin Šklíba, Ladislav Kapucián 

 

Omluven: Ing. Miroslav Rozkot CSc., 

 

Přítomno:  24 občanů  

  

Jednání řídí:  Josef  Novotný,  starosta.   

Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. 

                                                                                                                                                   

Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,  

Srdečně vás vítám na dnešním 4. jednání zastupitelstva obce. 

 

Zapisovatelkou dnešního jednání určuji:  Milenu Kaplanovou 

Sčítáním hlasů určuji:                               Renatu Štefkovou 

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

                                                                                                                                               

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     6 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:                                     6 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 
     7.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu zadáním, zajištěním výměny vrat k objektu 

Kovárna č.p. 227 a výměnu dveří do dílny za školou. 

     8.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu uzavřením a podpisem smlouvy mezi obcí 

Záměl, Záměl 158 a paní Marií Hlaváčkovou, bytem Záměl č.p. 88 na koupi pozemků 

parc. č. 340/4, 340/28, 340/16, 340/29, 340/18, 340/31 v k.ú. Záměl ocelkové výměře   

903 m2, které jsou ve vlastnictví paní Marie Hlaváčkové. 

     9.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu uzavřením a podpisem smlouvy mezi obcí 

Záměl, Záměl 158 a panem Bohuslavem Rollem, bytem Bolehošť č.p. 58 na koupi pozemků 

parc. č. 340/17, 340/30, 340/33, 340/29, 340/3, 340/19, 340/32 v k.ú. Záměl ocelkové výměře   

903 m2, které jsou ve vlastnictví pana Bohuslava Rolla. 

 

Návrh usnesení: 
    7.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že je zajištěna výměna vrat k objektu 

Kovárna č.p. 227 a výměna dveří do dílny za školou. Realizovat se bude na jaře. 

     8.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že jsou uzavřené a podepsané smlouvy 

mezi obcí Záměl, Záměl 158 a paní Marií Hlaváčkovou, bytem Záměl č.p. 88 na koupi 

pozemků parc. č. 340/4, 340/28, 340/16, 340/29, 340/18, 340/31 v k.ú. Záměl ocelkové 

výměře 903 m2, které jsou ve vlastnictví paní Marie Hlaváčkové. Pozemky obec koupila a byl 

proveden vklad na katastr nemovitostí. 

     9.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že jsou uzavřené a podepsané smlouvy mezi 

obcí Záměl, Záměl 158 a panem Bohuslavem Rollem, bytem Bolehošť č.p. 58 na koupi 

pozemků parc. č. 340/17, 340/30, 340/33, 340/29, 340/3, 340/19, 340/32 v k.ú. Záměl 

ocelkové výměře 903 m2, které jsou ve vlastnictví pana Bohuslava Rolla. Pozemky obec 

koupila a byl proveden vklad na katastr nemovitostí. 

 

 Usnesení č. 3  bylo přijato. 

 

 

  2. Zpráva o činnosti obce 

 
2.01.0  Dne 05. 01. 2019 proběhla tříkrálová sbírka. Vybráno bylo 23 301,-Kč. Všem, kteří 

přispěli děkujeme. 

 

2.02.0  Dne 26. 01. 2019 proběhl za hojné účasti tradiční dětský karneval. Všem, kteří  

jakkoliv přispěli k jeho uskutečnění a průběhu děkujeme. 

 



2.03.0  Dne 15. 02. 2019 proběhl sousedský ples. 

 

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí. 

 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

 

 

3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení 
 

 

 

3.01. Smlouva na vzetí do péče psů odchycených v obci Záměl. 
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena smlouva mezi obcí Záměl, Záměl 158, 

517 43 Potštejn, v zastoupení panem Josefem Novotným a Adélou Kubínovou - Psím útulkem 

Klečkov, Klečkov 50, 517 03 Skuhrov nad Bělou, dále jen „ provozovatelem útulku “. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou smlouvu mezi obcí Záměl, Záměl 158,  

517 43 Potštejn, v zastoupení panem Josefem Novotným a Adélou Kubínovou - Psím útulkem 

Klečkov, Klečkov 50, 517 03 Skuhrov nad Bělou, dále jen „ provozovatelem útulku “. 

Na základě smlouvy se provozovatel útulku zavazuje přebírat do péče jeho osobou 

provozovaného útulku psy odchycené a přivezené pracovníkem obce. 

Obec se za převzaté psy zavazuje provozovateli útulku hradit následující úplaty: 

pes v množství 1ks 90,-/den, a to po dobu 9-ti měsíců umístění psa v útulku.  

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi obcí Záměl, Záměl 158, 

517 43 Potštejn, v zastoupení panem Josefem Novotným a Adélou Kubínovou - Psím útulkem 

Klečkov, Klečkov 50, 517 03 Skuhrov nad Bělou, dále jen „ provozovatelem útulku “. 

Na základě smlouvy se provozovatel útulku zavazuje přebírat do péče jeho osobou 

provozovaného útulku psy odchycené a přivezené pracovníkem obce. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     6 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 5 bylo přijato. 

 

 

 

3.02.  Žádost o dotaci na projekt „ Stavební úpravy a bezbariérovost ZŠ a 

MŠ Záměl WC  v 2 NP + učebna praktické gramotnosti “.   
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení žádost o dotaci na projekt „ Stavební 

úpravy a bezbariérovost ZŠ a MŠ Záměl WC  v 2 NP + učebna praktické gramotnosti “.   

 

 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost o dotaci na projekt „ Stavební úpravy a 

bezbariérovost ZŠ a MŠ Záměl WC  v 2 NP + učebna praktické gramotnosti “.   

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje jako administrátora projektu firmu Timoris Projekt a.s., 

Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu oslovením společnosti Timoris Projekt a.s., 

Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc na uzavření smlouvy o dílo na zpracování a podání 

žádosti o dotaci na projekt „ Stavební úpravy a bezbariérovost ZŠ a MŠ Záměl WC  v 2 NP  

+ učebna praktické gramotnosti “.   

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     6 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 6  bylo přijato. 

 

 

4. Diskuze. 

 

4.01.  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. 4 / 2019  

Zastupitelstva obce Záměl. 

 

 

 

Skončeno v :    19. 00 hodin 

 

 

 

Zapsala:           Milena Kaplanová 

 

 

Starosta:          Josef  Novotný 

 

 

Ověřili:            Ing. Milena Krupičková a Ing. Martin Šklíba  

 

 

                                                                                                                                                                                                            



                                                                                      

                 

 

 

               

                        

 

 


