Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného
Dne 16. 11. 2020 v 18.00 hodín v zasedací místnosti OÚ.
Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Martin Šklíba, Ing.
Miroslav Rozkot CSc., Ladislav Kapucián
Omluven: Renata Štefková, Ing. Milena Jindrásková,
Přítomno: 3 občani

1.0. Jednání řídí:

Josef Novotný, starosta.
Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné.
Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,
Srdečně vás vítám na dnešním 24. jednání zastupitelstva obce.
Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: Milenu Kaplanovou
Sčítáním hlasů určuji:
Ladislava Kapuciána
Ověřovateli zápisu určuji:
Ing. Martina Šklíbu, Ing. Miroslava Rozkota CSc.,
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

5 hlasů
0 hlasů
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:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

5 hlasů
0 hlasů
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
6. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Timoris projekt
a.s., Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc na podání žádosti o dotaci na opravu komunikací
3c a 9c v obci Záměl z dotačního titulu MMR Program rozvoje venkova.
7. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Timoris projekt
a.s., Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc na podání žádosti o dotaci do programu MMR
Program rozvoje venkova na projekt: „ Komunitní centrum v obci Záměl“.
8. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy na poskytnutí finančního
účelového daru z rozpočtu obce Záměl Českému svazu včelařů, os Základní organizace Záměl
16, 517 43 Potštejn. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru pro rok 2020 ve výši 2000,-Kč.
9. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu uzavřít s vlastníky lokality Z3 smlouvu o
poskytnutí účelového daru, podle které se budou podílet na uhrazení nákladů na zpracování
Územní studie ZP Z3 – Záměl.
10. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podáním Žádosti o dotaci na projekt:
„Rekonstrukce WC a přístupového vestibulu v MŠ a ZŠ Záměl 126“ do dotačního titulu
MMR, Program rozvoje venkova. Maximální výše dotace činí 80%.
11. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo č. 21012-031 mezi
objednatelem Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn, IČO: 00275531, zastoupenou
starostou obce panem Josefem Novotným a zhotovitelem Timoris Projekt a.s., Náves
Svobody 8/14, 779 00 Olomouc, IČO: 27826040, DIČ: CZ27826040 v zastoupení ředitele
pana Ing. Davida Slouky na podání žádosti o dotaci k poskytovateli MMR do programu
117D8210- Podpora obnovy a rozvoje venkova (2021). Předmětem smlouvy je souhrn
činností zhotovitele, spojených s řízením projektu podpořeného dotačními či grantovými
prostředky v přesném určení a rozsahu dle uvedené specifikace.

Návrh usnesení:
6. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla podepsána smlouva s firmou Timoris
projekt a.s., Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc na podání žádosti o dotaci na opravu
komunikací 3c a 9c v obci Záměl z dotačního titulu MMR Program rozvoje venkova.
7. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla podepsána smlouva s firmou Timoris
projekt a.s., Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc na podání žádosti o dotaci do programu
MMR Program rozvoje venkova na projekt: „ Komunitní centrum v obci Záměl“.
8. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla podepsána Smlouva na poskytnutí
finančního účelového daru z rozpočtu obce Záměl Českému svazu včelařů, os Základní
organizace Záměl 16, 517 43 Potštejn. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru pro rok 2020
ve výši 2000,-Kč.

9. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že čekáme na vyjádření Ředitelství silnic a
dálnic ČR, Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové, Pouchov k plánovanému projektu.
10. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla podána Žádost o dotaci na projekt:
„Rekonstrukce WC a přístupového vestibulu v MŠ a ZŠ Záměl 126“ do dotačního titulu
MMR, Program rozvoje venkova. Maximální výše dotace činí 80%.
11. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla podepsána Smlouva o dílo č. 21012031 mezi objednatelem Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn, IČO: 00275531,
zastoupenou starostou obce panem Josefem Novotným a zhotovitelem Timoris Projekt a.s.,
Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc, IČO: 27826040, DIČ: CZ27826040 v zastoupení
ředitele pana Ing. Davida Slouky na podání žádosti o dotaci k poskytovateli MMR do
programu 117D8210- Podpora obnovy a rozvoje venkova (2021). Předmětem smlouvy je
souhrn činností zhotovitele, spojených s řízením projektu podpořeného dotačními či
grantovými prostředky v přesném určení a rozsahu dle uvedené specifikace.
Usnesení č. 3 bylo přijato.

2.2.0. Zpráva o činnosti obce
2.2.1. Zaměstnanci uklízejí spadané listí, prořezávají keře a stromy.
2.2.2 Zaměstnanci pracují v Kašparově statku, nová podlaha ve stodole, úklid železa atd.

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. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena Obecně závazná vyhláška č. 1/2020,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvu obce Záměl schvaluje předloženou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.

Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

5 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 5 bylo přijato.

3.0.2. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl na
rok 2021.
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložen Návrh rozpočtu příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Záměl na rok 2021.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Záměl na rok 2021.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

5 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 6 bylo přijato.

3.0.3. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Záměl na roky 2022-2024.
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložen Návrh střednědobého rozpočtového
výhledu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl na roky 2022-2024.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený Návrh střednědobého rozpočtového výhledu
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl na roky 2022-2024.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

5 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 7 bylo přijato.

3.0.4. Návrh rozpočtu obce Záměl na rok 2021.
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložen Návrh rozpočtu obce Záměl na rok 2021.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený Návrh rozpočtu obce Záměl na rok 2021.

Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

5 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 8 bylo přijato.

3.0.5. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Záměl na roky
2022-2024.
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložen Návrh střednědobého rozpočtového
výhledu obce Záměl na roky 2022-2024.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený Návrh střednědobého rozpočtového výhledu
obce Záměl na roky 2022-2024.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

5 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 9 bylo přijato.

3.0.6. Žádost občanského sdružení „ Má vlast- můj domov z.s.,“ o účelový
finanční dar.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení Žádost občanského sdružení „ Má vlastmůj domov z.s.,“ o finanční dar na režii, provoz ve výši 5 000,-Kč.
O.s. Má vlast – můj domov je povinno doložit do 31. 12. 2020 faktury na jejich základě jim
bude finanční dar proplacen. Faktury budou předloženy v originálech.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Žádost občanského sdružení „ Má vlastmůj domov z.s.,“ o účelový finanční dar na řežii, provoz ve výši 5 000,-Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Smlouvy mezi obcí Záměl, Záměl 158,
517 43 Potštejn a „ Má vlast- můj domov z.s.,“ Záměl 27, 517 43 Potštejn o poskytnutí
účelového finančního daru z rozpočtu obce Záměl ve výši 5 000,-Kč.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:
Usnesení č. 10 bylo přijato.

5 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

3.0.7. Inventurní komise.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení inventurní komise ve složení:
předsedkyně - Milena Kaplanová, členky - Štěpánka Slezáková a Jana Červinková.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje inventurní komisi ve složení: předsedkyně - Milena
Kaplanová, členky - Štěpánka Slezáková a Jana Červinková.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

5 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 11 bylo přijato.

3.0.8. Smlouva o výpůjčce.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení Smlouva o výpůjčce mezi
Vypůjčitelem: Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn, IČO: 00275531, Jednající Josef
Novotný, starosta a Půjčitelem: Sdružením SPLAV, z.s., Skuhrov nad Bělou 84, 517 03
Skuhrov nad Bělou, Jednající: Pavel Tichý, předseda sdružení, IČO: 26983389 na výpůjčku
prostor nacházejících se v katastrálním území Záměl v domě čp. 51 a pozemku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi Vypůjčitelem: Obcí Záměl,
Záměl 158, 517 43 Potštejn, IČO: 00275531, Jednající Josef Novotný, starosta a Půjčitelem:
Sdružením SPLAV, z.s., Skuhrov nad Bělou 84, 517 03 Skuhrov nad Bělou, Jednající: Pavel
Tichý, předseda sdružení, IČO: 26983389 na výpůjčku prostor nacházejících se v katastrálním
území Záměl v domě čp. 51 a pozemku.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o výpůjčce mezi
Vypůjčitelem: Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn, IČO: 00275531, Jednající Josef
Novotný, starosta a Půjčitelem: Sdružením SPLAV, z.s., Skuhrov nad Bělou 84, 517 03
Skuhrov nad Bělou, Jednající: Pavel Tichý, předseda sdružení, IČO: 26983389 na výpůjčku
prostor nacházejících se v katastrálním území Záměl v domě čp. 51 a pozemku.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

5 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 12 bylo přijato.

3.0.9. Pověření komise na kontrolu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena žádost pana starosty na pověření komise na kontrolu
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje pana Ing. Miroslava Rozkota CSc., jako předsedu
komise, pana Josefa Novotného jako člena komise a pana Ing. Martina Šklíbu jako člena
komise kontrolou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl.
Kontrola bude provedena dne 9. 12. 2020.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

5 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 13 bylo přijato.

3.0.10. Rozpočtové opatření č. 17, 18 / 2020.
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 17, 18 / 2020 / viz
příloha.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 17, 18 / 2020 / viz příloha.
Usnesení č. 14 bylo přijato.

3.0.11. Podání žádosti o dotaci z královéhradeckého kraje, program
obnovy venkova na projekt: „Rekonstrukce hasičské zbrojnice“.
Zastupitelstvu obce Záměl je předloženo ke schválení Podání žádosti o dotaci
z královéhradeckého kraje, program obnovy venkova na projekt: „Rekonstrukce hasičské
zbrojnice“.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje podání žádosti o dotaci z královéhradeckého kraje,
program obnovy venkova na projekt: „Rekonstrukce hasičské zbrojnice“.
Celkové náklady projektu činí 640 230,-Kč, výše dotace 50% nákladu, což je 320 115,-Kč,
zbytek nákladů uhradí obec ze svých zdrojů.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci z královéhradeckého
kraje, program obnovy venkova na projekt: „Rekonstrukce hasičské zbrojnice“.
Celkové náklady projektu činí 640 230,-Kč, výše dotace 50% nákladu, což je 320 115,-Kč,
zbytek nákladů uhradí obec ze svých zdrojů.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:
Usnesení č. 15 bylo přijato.

5 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

2.4.0. Diskuze.
4.0.1. 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. 24 / 2020
Zastupitelstva obce Záměl.
Skončeno v : 19.00 hodin
Zapsala:

Milena Kaplanová

Starosta:

Josef Novotný

Ověřili:

Ing. Martin Šklíba Ing. Miroslav Rozkot CSc.,

