
Usnesení č. 37 / 2021 z jednání Zastupitelstva obce Záměl 

konaného dne 20. 12 2021 v 18,00 hodin na OÚ Záměl. 

Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č. 37 / 2021 

 

 

 

 

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. Martina Šklíbu a Ing. Miroslava Rozkota CSc.  

19. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35 / 2021 / viz příloha  

 

  

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Program jednání č. 37/ 2021 

5.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený rozpočet na rok 2022 ve výši  

32 474 580,-Kč jako schodkový. 

6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený rozpočet pro příspěvkovou organizaci  

ZŠ a MŠ Záměl na rok 2022 ve výši 600 000,-Kč. 

7.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený střednědobý rozpočtový výhled na roky 

2023-2025.  
8.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený rozpočet příspěvkové organizace 

ZŠ a MŠ Záměl ve výši 720 593,-Kč jako vyrovnaný. 

9.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ 

Záměl na roky 2023-2025. 
10. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby č. IV-12-20210/V/1. Název stavby: Záměl p.č. 

188/52xRD-KJNN. (Jedná se o souhlas s napojením parcel paní Nikoly Šarounové a pana  

Ladislava Sedláčka naproti vlakové zastávce). 
11. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Smlouvu o připojení odběrného místa 

elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 KV (NN) číslo smlouvy 

12-SOP-01-4121887975. Jedná se o změnu místa měření na adrese Záměl č.p. 51. 

12. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Smlouvu o převodu kanalizace do 

vlastnictví obce Záměl mezi účastníky paní Nikolou Šaronounovou, Družstevní 287, 

Doudleby nad Orlicí, 517 42, paní Klárou Mazurovou bydlící na téže adrese, panem 

Martinem Zemanem, Mánesova 1861, Choceň, 565 01 a paní Bc. Leonou Zemanovou, 

Lonkova 481, Pardubice, 530 09 a nabyvatelem obcí Záměl, Záměl 158, Potštejn 517 43 

zastoupenou starostou obce Josefem Novotným. 

Celková cena kanalizace činí 185 000,-Kč. 

 



 

13. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený Návrh na podání žádosti o dotaci do 

Programu rozvoje venkova Královéhradeckého kraje. Jedná se o projekt: „Oprava 

komunikace 9c v obci Záměl“.  

Celkové náklady projektu činí 552 368,-Kč, výše dotace 50%, tedy 276 184,-Kč. 

14. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený výsledek výběrového řízení na opravu 

střechy zázemí pro hasiče, jedná se o projekt podaného přes MAS pod názvem: „Zázemí a 

vybavení JPO5 v obci Záměl“. 

Firmy, které podaly nabídku: 

Kamil Matějka, Rájec 22, Kostelec nad Orlicí 517 41, IČ: 69843295 

Stavitelství EU s.r.o., Husovo náměstí 99, Vamberk 517 54, IČ: 27521711 

ČERVOSTAV s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3, 5130 00, IČ: 29150728 

15. Zastupitelstvo obce Záměl, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“), v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, za použití § 171 a následujícího zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  

v souladu s § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. x zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

I. se seznámilo s předloženým návrhem změny územního plánu Záměl a s jeho 

           odůvodněním, 

II. souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání změny územního plánu a bere na  

           vědomí stanovisko krajského úřadu, 

III. ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh změny územního plánu 

           Záměl není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací 

           vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a se 

           stanoviskem krajského úřadu, 

IV. vydává změnu územního plánu Záměl formou opatření obecné povahy č. 1/2021,  

            které tvoří přílohu tohoto usnesení, 

V. ukládá starostovi obce panu Josefu Novotnému zajistit u projektanta-společnosti 

            ŽALUDA, projektová kancelář, se sídlem Železná 493/20, 110 00 Praha 1 čtyři 

            Vyhotovení změny územního plánu Záměl včetně vyhotovení úplného znění po 

            Vydání změny. 

16. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený Dodatek č. 18 ke smlouvě o nájmu  

a provozování kanalizace ČOV pro veřejnou potřebu v Obci Záměl a dále Dodatek č. 18  

ke smlouvě o nájmu majetku k provozování veřejného vodovodu v Obci Záměl. 

17. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Dohoda o poskytnutí dotace z Programu 

rozvoje venkova ČR na projekt: „Zázemí a vybavení JPO5 Záměl“.  

Celkové výdaje projektu činí 798 805,-Kč, výše přiznané dotace 80% v částce 467 961,-Kč. 

18. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace 

z grantového programu moderní útočiště ve veřejném prostoru. Jedná se o projekt: „Sad 

starých odrůd u Kašparova statku v obci Záměl-vybudování posezení a informační tabule 

sadu“. Celkové náklady projektu činí 94 105,-Kč, výše dotace je 100%. 

 

 

  

 

 



  

Zastupitelstvo obce pověřuje: 
  

10.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o 

zřízení inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby č. IV-12-20210/V/1. Název stavby: Záměl 

p.č. 188/52xRD-KJNN. (Jedná se o souhlas s napojením parcel paní Nikoly Šarounové a pana  

Ladislava Sedláčka naproti vlakové zastávce). 
11.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o připojení odběrného 

místa elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 KV (NN) číslo 

smlouvy 12-SOP-01-4121887975. Jedná se o změnu místa měření na adrese Záměl č.p. 51. 

12.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o převodu kanalizace do 

vlastnictví obce Záměl. Celková cena kanalizace činí 185 000,-Kč. 

13.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci do Programu 

rozvoje venkova Královéhradeckého kraje. Jedná se o projekt: „Oprava komunikace 9c v obci 

Záměl“. Celkové náklady projektu činí 552 368,-Kč, výše dotace 50%, tedy 276 184,-Kč. 

14.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Kamil Matějka, 

Rájec 22, Kostelec nad Orlicí 517 41, IČ: 69843295 na opravu střechy zázemí pro hasiče, 

jedná se o projekt podaného přes MAS pod názvem: „Zázemí a vybavení JPO5 v obci 

Záměl“. 

16.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem předloženého Dodatku č. 18 ke 

smlouvě o nájmu a provozování kanalizace ČOV pro veřejnou potřebu v Obci Záměl a dále 

Dodatku č. 18 ke smlouvě o nájmu majetku k provozování veřejného vodovodu v Obci 

Záměl. 

17.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem předložené Dohody o poskytnutí 

dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt: „Zázemí a vybavení JPO5 Záměl“.  

Celkové výdaje projektu činí 798 805,-Kč, výše přiznané dotace 80% v částce 467 961,-Kč. 

18.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy se sdružením SPLAV, 

z.s., Skuhrov nad Bělou 84, Skuhrov nad Bělou 517 03 na projekt: Sad starých odrůd u 

Kašparova statku v obci Záměl-vybudování posezení a informační tabule sadu“.  

Celkové náklady projektu činí 94 105,-Kč, výše dotace je 100%. 

 

 

 

 

   

    

V Záměli dne 20. 12. 2021 

 

 

Starosta: 

 

Místostarostka: 

 

 

     


