
Zápis z 10 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného         

Dne 19. 8. 2019 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. 

  
Přítomni:  Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková,  

Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ladislav Kapucián 

 

Omluven: Renata Štefková, 

 

Přítomno: 22 občanů  

  

1.0. Jednání řídí:  Josef  Novotný,  starosta.   
Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. 

                                                                                                                                                   

Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,  

Srdečně vás vítám na dnešním 10. jednání zastupitelstva obce. 

 

Zapisovatelkou dnešního jednání určuji:  Milenu Kaplanovou 

Sčítáním hlasů určuji:                               Ladislava Kapuciána 

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. 

 

 

2.0. Program dnešního jednání: 

 
  2.1.0. Kontrola přijatých usnesení 

  2.2.0. Zpráva o činnosti obce 

  2.3.0. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení 

  2.4.0. Diskuze 

  2.5.0. Usnesení 

  2.6.0. 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. 

 

 

2.1.0. Kontrola přijatých usnesení 
5.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 14 ke smlouvě o nájmu  

a provozování kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu v obci Záměl mezi obcí Záměl,  

Záměl 158, 517 43 Potštejn a AQUA SERVISEM, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov 

nad Kněžnou. 
6.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní 

k zajištění služeb ze dne 21. května 2018. 

Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení platnosti Smlouvy o poskytování služeb, úprava výše 

odměny za výkon pověřence, úprava platebních podmínek. 
7.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007379/SOSBVB/13 mezi 

obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

Jedná se o stavbu zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení nn, přípojková skříň 

SS100/NKE1P, rozpojovací skříň SR402/NKW2 2ks, SR 608/NKW2, Příhradová trafostanice 

PTS630, betonové sloupy nn 45 ks, venkovní vedení izolovanými svazkovými vodiči nn, 

přípojky závěsnými, dále jen „ Zařízení distribuční soustavy “.  

9. 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. 

11.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o připojení odběrného 

elektrického zřízení k distribuční soustavě č. 19_SOP_01_4121547010 mezi ČEZ Distribuce, 

a.s., Teplická 874 / 8, 405 02 Děčín a obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn na připojení 

rozvaděče nn v DTS. 

 

Návrh usnesení: 
5.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byl podepsán Dodatek č. 14 ke smlouvě o 

nájmu a provozování kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu v obci Záměl mezi obcí Záměl,  

Záměl 158, 517 43 Potštejn a AQUA SERVISEM, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov 

nad Kněžnou. 
6.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byl podepsán Dodatek č. 1 ke smlouvě 

příkazní k zajištění služeb ze dne 21. května 2018. 

Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení platnosti Smlouvy o poskytování služeb, úprava výše 

odměny za výkon pověřence, úprava platebních podmínek. 
7.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla podepsána Smlouva o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007379/SOSBVB/13 mezi 

obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 



Jedná se o stavbu zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení nn, přípojková skříň   

PTS630, betonové sloupy nn 45 ks, venkovní vedení izolovanými svazkovými vodiči nn, 

přípojky závěsnými, dále jen „ Zařízení distribuční soustavy “.  

9.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla podepsána smlouva 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. 

11.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal Smlouvu o připojení 

odběrného elektrického zřízení k distribuční soustavě č. 19_SOP_01_4121547010 mezi ČEZ 

Distribuce, a.s., Teplická 874 / 8, 405 02 Děčín a obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn na 

připojení rozvaděče nn v DTS. 

 

 

2.2.0. Zpráva o činnosti obce 

 
2.2.1.  Proběhla rekonstrukce hřiště u školy. 

   

2.2.2   Proběhla rekonstrukce šatny ve školce, jedné třídy ve škole, byly vymalovány  některé 

prostory jako např. kuchyň, chodba, záchody. 

 

2.2.3  Na dolním konci byla nástřikem opravena část místní komunikace. 

 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí. 

 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

 

 

2.3.0. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a 

schválení 
 

3.0.1.   Smlouva o dílo č. 5/2019. 
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena Smlouva 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. 

 

Návrh usnesení: 
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. 

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. 

 

 



Hlasování: 

Kdo je pro:                                     6 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 5 bylo přijato. 

 

 

3.0.2.  Smlouva o dílo č. 5/2019. 
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena Smlouva 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. 

 

Návrh usnesení: 

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. 
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. 

 
Hlasování: 

Kdo je pro:                                     6 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 6  bylo přijato. 

 

 

3.0.3.  Kupní smlouva na 1 kus kontejneru typu Mulda.  
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena kupní smlouva 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. 

 

Návrh usnesení: 
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. 

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. 

 

 

 



Hlasování: 

Kdo je pro:                                     6 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

 

3.0.4.  Žádost o prodloužení nočního klidu.  
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena 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. 

 

Návrh usnesení: 
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. 

 
Hlasování: 

Kdo je pro:                                     6 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 8  bylo přijato. 

 

 

3.0.5.  Smlouva o zřízení společné jednotky JBOP s obcí Lupenice.  
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena Smlouva o zřízení společné jednotky 

JBOP s obcí Lupenice, Lupenice 62, 517 41 Kostelec nad Orlicí. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení společné jednotky JBOP 

s obcí Lupenice, Lupenice 62, 517 41 Kostelec nad Orlicí. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zřízení společné jednotky 

JBOP s obcí Lupenice, Lupenice 62, 517 41 Kostelec nad Orlicí. 

 
Hlasování: 

Kdo je pro:                                     6 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

 

 



3.0.6.  Integrovaný regionální operační program „ Zkvalitnění výuky 

Základní školy v obci Záměl – vytvoření odborné učebny praktické 

gramotnosti a stavební úpravy bezbariérovosti “.  
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložen Integrovaný regionální operační program 

„ Zkvalitnění výuky Základní školy v obci Záměl – vytvoření odborné učebny praktické 

gramotnosti a stavební úpravy bezbariérovosti “. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený Integrovaný regionální operační program  

„ Zkvalitnění výuky Základní školy v obci Záměl – vytvoření odborné učebny praktické 

gramotnosti a stavební úpravy bezbariérovosti “. 

Tímto projektem se budou řešit problémy a nedostatky jako jsou zastaralé prostory dotčené 

učebny, které neobsahují prvky pro realizaci výuky s využitím moderních technologií, 

nevyhovující mobiliář odborné učebny pro uložení výukových materiálů a pomůcek a absence 

bezbariérového sociálního zázemí ve 2.NP dotčeného objektu. 
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 “. 

 
Hlasování: 

Kdo je pro:                                     6 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 10  bylo přijato. 

 

 

3.0.7.  Smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy o převodu 

inženýrských sítí ( dále také „ smlouva “)  
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena Smlouva 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. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Smlouvu 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. 



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. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     6 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 11 bylo přijato. 

 

 

3.0.8.  Oprava výtluků na místní komunikaci v obci Záměl. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení návrh na opravu výtluků na místní 

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

Šumperk 787 01.  
 

Návrh usnesení: 

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 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. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     6 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 12 bylo přijato. 

 

 

3.0.9.  Rozpočtové opatření č. 12, 13 / 2019. 
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením č.12, 13 / 2019 / viz 

příloha. 

 

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

 

Usnesení č. 13 bylo přijato. 

 



2.4.0. Diskuze. 
 

4.01.  Do diskuze nebyl podán žádný příspěvek. 

 

 

 

2.5.0. Usnesení 

 
Usnesení bylo schváleno dle připraveného návrhu. 

 

 

2.6.0. Závěr 
 
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání č. 10 / 2019  

Zastupitelstva obce Záměl. 

 

 

 

 

 

Skončeno v :    19.00 hodin 

 

 

 

Zapsala:           Milena Kaplanová 

 

 

Starosta:          Josef  Novotný 

 

 

Ověřili:            Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Martina Šklíbu 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                      

                 

 

 

               

                        

 

 


