
Usnesení č. 5 / 2019 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného dne 18. 3. 

2019 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č. 5 / 2019 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
   1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou 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. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

    2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Program jednání č. 5 / 2019 

    5.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou kupní smlouvu mezi ,,prodávajícím“ panem 

Davidem Svobodou bytem Struha 870, Vamberk 517 54 a „ kupující“ obcí Záměl, 

Záměl 158, Potštejn 517 43. Jedná se o pozemek parc. č. 571/2 oddělen GP č. 506-4/2019 

o výměře 13 m2. Cena za 1 m2 je 20,- Kč. Celková cena kupovaného pozemku je 260,- Kč. 

Obě strany se dohodly, že obec uhradí vklad na katastr. 

    6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991943 mezi „ 

převádějící “ Českou republikou - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, 

kterou zastupuje Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj a „ 

nabyvatelem “obcí Záměl, Záměl 158,  

517 43 Potštejn, zastoupenou starostou panem Josefem Novotným. 

Jedná se o pozemky parc. č. 100/8, 100/15, 100/30, 100/32.  

    7.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený návrh na bezúplatný převod pozemků parc. č. 100/21 

a 100/22, které jsou určeny k realizaci veřejné zeleně. 

    8.  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 2019 ve výši 

2000,-Kč. 

  10.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Rámcovou smlouvu mezi „ objednatelem “ 

obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn, zastoupená starostou panem Josefem Novotným  

a „ poskytovatelem “ ROKIT Partner s.r.o., Rokitanského 63, 500 03 Hradec Králové na provádění 

následujících činností: kontrola PC, síťových prvků a zálohovacího zařízení v intervalu 1 měsíc, fyzická 

kontrola 1x za půl roku na úřadě, konfigurace a správa ICT, konzultační a poradenská činnost v oblasti 

využití ICT, pravidelné kontroly a návrhy změn konfigurace software, odstraňování závad software a 

hardware, správa softwarových internetových a intranetových aplikací a informačních systémů a řešení 

jiných požadavků, týkajících se softwaru, hardwaru a internetu. 

Obec 1x měsíčně fakturou uhradí částku ve výši 2 372,-Kč. 

  11.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Smlouvu o dílo č. 19668-01 mezi ,,objednatelem “ 

obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn zastoupená starostou obce panem Josefem Novotným a ,, 

zhotovitelem “ Timoris Projekt a.s., Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc zastoupená ředitelem Ing. 

Davidem Sloukou. 

,,Objednatel “ se rozhodl podat žádost o dotaci na projekt, který je přípustný k dotační podpoře v souladu 

s pravidly zvoleného dotačního programu. Zhotovitel poskytuje poradenství v oblasti přípravy, podání 

žádosti a řízení dotačních projektů. Účelem této smlouvy je úprava vzájemných vztahů, práv a povinností 

smluvních stran při zpracování žádosti o dotaci a následného řízení předmětného dotačního projektu. 

Předmětem smlouvy na projekt „ Učebna manuální gramotnosti včetně bezbariérovosti  

WC 2.NP budovy ZŠ a MŠ Záměl ( návrh názvu )“ je souhrn činností zhotovitele, spojených s řízením 

projektu podpořeného dotačními či grantovými prostředky v přesném určení a rozsahu dle uvedené 

specifikace. 

  12.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou žádost na podání dotace do grantového programu 

Škoda auto. Jedná se o grant ,, STROMKY ŠKODA a TADY JSME DOMA “. 



  

 Zastupitelstvo obce pověřuje: 
     5.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy mezi ,,prodávajícím“ panem 

Davidem Svobodou bytem Struha 870, Vamberk 517 54 a „ kupující“ obcí Záměl, Záměl 158, Potštejn 517 

43 na koupi pozemku parc. č. 571/2 oddělený GP  

č. 506-4/2019 o výměře 13 m2.  

     6.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 

1001991943 mezi „ převádějící “ Českou republikou - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha 3 – Žižkov, kterou zastupuje Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 

Královéhradecký kraj a „ nabyvatelem “obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn, zastoupenou starostou 

panem Josefem Novotným. 

Jedná se o pozemky parc. č. 100/8, 100/15, 100/30, 100/32.  

     8.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu po doložení faktur prokazujících finanční použití daru 

podpisem smlouvy na poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce Záměl Svazu tělesně postižených, 517 54 

Vamberk. 

   10.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Rámcové smlouvy mezi  

„ objednatelem “ obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn, zastoupená starostou panem Josefem Novotným a 

„ poskytovatelem “ ROKIT Partner s.r.o., Rokitanského 63, 500 03 Hradec Králové na provádění 

následujících činností: kontrola PC, síťových prvků a zálohovacího zařízení v intervalu 1 měsíc, fyzická 

kontrola 1x za půl roku na úřadě, konfigurace a správa ICT, konzultační a poradenská činnost v oblasti 

využití ICT, pravidelné kontroly a návrhy změn konfigurace software, odstraňování závad software a 

hardware, správa softwarových internetových a intranetových aplikací a informačních systémů a řešení 

jiných požadavků, týkajících se softwaru, hardwaru a internetu. 

   11.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo č. 19668-01 mezi ,, 

objednatelem “ obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn zastoupená starostou obce panem Josefem 

Novotným a ,, zhotovitelem “ Timoris Projekt a.s., Náves Svobody 8/14,  

779 00 Olomouc zastoupená ředitelem Ing. Davidem Sloukou. 

Předmětem smlouvy na projekt „ Učebna manuální gramotnosti včetně bezbariérovosti  

WC 2.NP budovy ZŠ a MŠ Záměl ( návrh názvu )“ je souhrn činností zhotovitele, spojených s řízením 

projektu podpořeného dotačními či grantovými prostředky v přesném určení a rozsahu dle uvedené 

specifikace. 

   12.  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podat žádost o dotaci do grantového programu Škoda auto. 

Jedná se o grant ,, STROMKY ŠKODA a TADY JSME DOMA “. 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
   

     9.  Zastupitelstvo obce Záměl neschvaluje žádost Farní charity Rychnov nad Kněžnou,  

Palackého 111, Rychnov nad Kněžnou o příspěvek na rok 2019 na občana obce, který využívá sociální 

služby charity.  

Na jednoho uživatele odlehčovacích služeb na letošní rok vychází příspěvek od obcí ve výši 44 369,-Kč, 

měsíčně 3 697,-Kč. 

 

 

 

V Záměli dne 18. 3. 2019 

 

 

Starosta: 

 

Místostarostka: 

 

 

     


