
Usnesení č. 10 / 2019 z jednání Zastupitelstva obce Záměl 

konaného dne 19. 8. 2019 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č. 10 / 2019 

 

 

 

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

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

1.  Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: Milenu Kaplanovou                                    

Sčítáním hlasů určuji: Ladislava Kapuciána                                                                   

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

13. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12, 13 / 2019 / viz 

příloha  

 

  

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Program jednání č. 10  / 2019 

5.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Smlouvu o dílo č. 5 / 2019 mezi obcí 

Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a obcí Krchleby, Krchleby 32, 517 41 Krchleby na 

převzetí odpadu do zařízení ke sběru a využívání odpadů. 

Obec Záměl se touto smlouvou zavazuje přebírat odpady z obce Krchleby. 

6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Smlouvu o dílo č. 6 / 2019 mezi obcí 

Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a obcí Lupenice, Lupenice 62, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

na převzetí odpadu do zařízení ke sběru a využívání odpadů. 

Obec Záměl se touto smlouvou zavazuje přebírat odpady z obce Lupenice. 

 7.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou kupní smlouvu na 1 kus kontejneru typu 

Mulda mezi prodávající - obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a kupující - paní Kateřinou 

Dostálovou, Na Městečku č.p. 33, 517 43 Potštejn. 
Vzájemně ujednaná kupní cena je 5 000,- Kč, kterou kupující uhradí do 10 dnů v hotovosti na 

Obecním úřadě Záměl nebo na účet obce Záměl. 

8.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Žádost o prodloužení nočního klidu. 

Žadatelem je pan Roman Fulín, Blažimská 3140 / 10, 149 00 Praha 4. 

Jedná se o akci oslavy narozenin a hudební produkce, která se bude konat ze dne 24. 8. 2019  

do následujícího dne 25. 8. 2019 do 1:00 hodin na hřišti pod Marečkem. 
9.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení společné jednotky 

JBOP s obcí Lupenice, Lupenice 62, 517 41 Kostelec nad Orlicí. 
10. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy na projekt: „ Zkvalitnění 

výuky Základní školy v obci Záměl – vytvoření odborné učebny praktické gramotnosti a 

stavební úpravy bezbariérovosti “. 

11.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Smlouvu o uzavření budoucí darovací 

smlouvy o převodu inženýrských sítí ( dále jen „ smlouva “ ) mezi panem Ing. Jiřim 

Zemanem, bytem Chleny 58, 517 45 Chleny, paní Petrou Novotnou, bytem Záměl 125,  

517 43 Potštejn ( dále jen ,, budoucí dárci “) a obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn 

( dále jen ,, budoucí obdarovaná “ ). 



Předmětem budoucího daru jsou inženýrské sítě ( dále také „ inženýrské stavby “), a to 

centrální kanalizace, centrální vodovod, komunikace a čistírny odpadních vod, jak je 

vymezeno v územní studií Záměl zastavěná plocha Z12. 

12.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený návrh na opravu výtluků na místní 

komunikaci v obci Záměl. Opravu provede ROADMEDIC s.r.o., Pod Senovou 2960/70, 

Šumperk 787 01. 

Celková cena opravy je 57 596,-Kč. 14 tun směsi. 

 

 

 

 

 Zastupitelstvo obce pověřuje: 
 5.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo č. 5 / 2019 mezi 

obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a obcí Krchleby, Krchleby 32, 517 41 Krchleby na 

převzetí odpadu do zařízení ke sběru a využívání odpadů. 

6.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo č. 6 / 2019 mezi 

obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a obcí Lupenice, Lupenice 62, 517 41 Kostelec nad 

Orlicí na převzetí odpadu do zařízení ke sběru a využívání odpadů. 

7.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy na 1 kus kontejneru 

typu Mulda mezi prodávající - obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a kupující - paní 

Kateřinou Dostálovou, Na Městečku č.p. 33, 517 43 Potštejn. 
Vzájemně ujednaná kupní cena je 5 000,- Kč, kterou kupující uhradí do 10 dnů v hotovosti na 

Obecním úřadě Záměl nebo na účet obce Záměl. 

9.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zřízení společné 

jednotky JBOP s obcí Lupenice, Lupenice 62, 517 41 Kostelec nad Orlicí. 
10.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy na projekt: „ Zkvalitnění 

výuky Základní školy v obci Záměl – vytvoření odborné učebny praktické gramotnosti a 

stavební úpravy bezbariérovosti “. 

11.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o uzavření budoucí 

darovací smlouvy o převodu inženýrských sítí ( dále jen „ smlouva “ ) mezi panem Ing. Jiřím 

Zemanem, bytem Chleny 58, 517 45 Chleny, paní Petrou Novotnou, bytem Záměl 125,  

517 43 Potštejn ( dále jen ,, budoucí dárci “) a obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn 

( dále jen ,, budoucí obdarovaná “ ). 

Předmětem budoucího daru jsou inženýrské sítě ( dále také „ inženýrské stavby “), a to 

centrální kanalizace, centrální vodovod, komunikace a čistírny odpadních vod, jak je 

vymezeno v územní studií Záměl zastavěná plocha Z12. 

12. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi obcí Záměl, Záměl 

158, Potštejn 517 43 a ROADMEDIC s.r.o., Pod Senovou 2960/70, Šumperk 787 01 na 

opravu výtluků na místní komunikaci v obci Záměl. 

 

 

 

 

V Záměli dne 19. 8. 2019 

 

 

Starosta: 

 

Místostarostka: 

 



 

     


