
Zápis z 11 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného         

Dne 16. 9. 2019 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. 

  
Přítomni:  Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, 

Ing. Milena Krupičková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav Rozkot CSc., 

Ladislav Kapucián 

 

Omluven:  

 

Přítomno: 23 občanů  

  

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

                                                                                                                                                   

Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,  

Srdečně vás vítám na dnešním 11. jednání zastupitelstva obce. 

 

Zapisovatelkou dnešního jednání určuji:  Milenu Kaplanovou 

Sčítáním hlasů určuji:                               Renatu Štefkovou 

Ověřovateli zápisu určuji:             Ing. Martina Šklíbu a Ladislava Kapuciána 

                                                                                                                                               

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 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:                                     7 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 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. 

 

 

 

 



Návrh usnesení: 
5.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla podepsána 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. 

6.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla podepsána 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. 

7.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla podepsána 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. 
Vzájemně ujednaná kupní cena  5 000,- Kč byla již kupující uhrazena. 
9.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že ještě nebyla podepsána Smlouva o zřízení 

společné jednotky JBOP s obcí Lupenice, Lupenice 62, 517 41 Kostelec nad Orlicí. 
10.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla podepsána smlouva mezi Timoris 

Projekt a.s., Náves Svobody 8/14, 77 900 Olomouc a obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn 

na projekt: „ Zkvalitnění výuky Základní školy v obci Záměl – vytvoření odborné učebny 

praktické gramotnosti a stavební úpravy bezbariérovosti “.  

Byla podána žádost o dotaci. 

11.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla podepsána 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 studii Záměl zastavěná plocha Z12. 

12. 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. 

Oprava výtluků na místní komunikaci byla provedena. 

 

 

 

2.2.0. Zpráva o činnosti obce 

 
2.2.1.  Na dvou místech v obci, kde stojí kontejnery byla položena zámková dlažba.   

   

2.2.2  Ve škole byly dokončeny práce spojené s realizací odborné učebny praktické 

gramotnosti a stavební úpravy bezbariérovosti.  
 

2.2.3  U Daleckých bylo zhotoveno nové odběrné místo pro veřejné osvětlení.  
 

 

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.  Příkazní smlouva. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení Příkazní smlouva uzavřená mezi 

příkazcem- Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a příkazníkem- Ekologický rozvoj a 

výstavba s.r.o., nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř. Předmětem této smlouvy je 

činnost příkazníka pro příkazce v rámci projektu: „ Dostavba kanalizace a ČOV v obci 

Záměl “. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Příkazní smlouvu uzavřenou mezi 

příkazcem- Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a příkazníkem- Ekologický rozvoj a 

výstavba s.r.o., nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř. Předmětem této smlouvy je 

činnost příkazníka pro příkazce v rámci projektu: „ Dostavba kanalizace a ČOV v obci 

Záměl “. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Příkazní smlouvy uzavřené mezi 

příkazcem- Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a příkazníkem- Ekologický rozvoj a 

výstavba s.r.o., nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř. Předmětem této smlouvy je 

činnost příkazníka pro příkazce v rámci projektu: „ Dostavba kanalizace a ČOV v obci 

Záměl “. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 5 bylo přijato. 

 

 

3.0.2.  Projekt: „ Zkvalitnění výuky Základní školy v obci Záměl - vytvoření 

odborné učebny praktické gramotnosti a stavební úpravy bezbariérovosti “.  
Zastupitelstvu obce Záměl je předloženo ke schválení předfinancování  projektu:,, Zkvalitnění 

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

stavební úpravy bezbariérovosti “ z vlastních zdrojů. 

Výše dotace je 90%. Celkové náklady činí 2 367 912,10 Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předfinancování projektu:  ,,Zkvalitnění výuky Základní 

školy v obci Záměl - vytvoření odborné učebny praktické gramotnosti a stavební úpravy 

bezbariérovosti “ z vlastních zdrojů. 

Výše dotace je 90%. Celkové náklady činí 2 367 912,10 Kč. 

 

 



Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 6  bylo přijato. 

 

 

3.0.3. Žádost o dotaci na projekt: „ Rekonstrukce garáže pro hasičskou 

techniku “.   
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení žádost o dotaci na projekt:  

„ Rekonstrukce garáže pro hasičskou techniku “ z dotačního titulu Program rozvoje venkova 

Královéhradeckého kraje. 

Celkové náklady projektu činí 873 572 Kč, z toho dotace bude maximálně 50%. 

  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost o dotaci na projekt: „ Rekonstrukce garáže pro 

hasičskou techniku “ z dotačního titulu Program rozvoje venkova Královéhradeckého kraje. 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje dofinancování projektu z vlastních zdrojů. 

Celkové náklady projektu činí 873 572 Kč, z toho dotace bude maximálně 50%. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci na projekt:  

„ Rekonstrukce garáže pro hasičskou techniku “ z dotačního titulu Program rozvoje venkova 

Královéhradeckého kraje. 

Celkové náklady projektu činí 873 572 Kč, z toho dotace bude maximálně 50%. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

 

 

3.0.4. Rozpočtové opatření č. 14, 15 / 2019. 
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením č.14, 15 / 2019 / viz 

příloha. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č.14, 15 / 2019 / viz příloha. 
 

Usnesení č. 8 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. 11 / 2019  

Zastupitelstva obce Záměl. 

 

 

 

Skončeno v :    19.00 hodin 

 

 

 

Zapsala:           Milena Kaplanová 

 

 

Starosta:          Josef  Novotný 

 

 

Ověřili:            Ing. Martin Šklíba a Ladislav Kapucián 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                      

                 

 

 

               

                        

 

 


