
Zápis z 38 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného         

Dne 17. 1. 2022 v 18.00 hodin na OÚ Záměl. 

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

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

Jiří Sršeň. 

 

Omluven:  

 

Přítomno: 11 občanů  

  

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

                                                                                                                                                   

Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,  

Srdečně vás vítám na dnešním 38. 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:                                     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 
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%. 

 

Návrh usnesení: 
10. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla podepsána smlouva 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 bere na vědomí, že byla podepsána Smlouva 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 bere na vědomí, že byla podepsána Smlouva o převodu 

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

převzala kanalizaci do svého vlastnictví. 

13. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla podána žádost 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 bere na vědomí, že byla podepsána smlouva 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 bere na vědomí, že byly podepsán 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 bere na vědomí, že byla podepsána předložená 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 bere na vědomí, že byla podepsána smlouva 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%. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3  bylo přijato. 

 

 

2.2.0. Zpráva o činnosti obce 

 
2.2.1. Malování obce. 

   

2.2.2. Úklid sněhu, odvoz plastů a papíru. 

 

2.2.3. Nátěry prken na opravu autobusových zastávek.  
 

2.2.4. Údržba a oprava strojů.  
 

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. Žádost o poskytnutí jednorázového příspěvku na nákup testů pro 

zaměstnance ZŠ a MŠ Záměl. 
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena Žádost o poskytnutí jednorázového 

příspěvku na nákup testů pro zaměstnance školy. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Žádost o poskytnutí jednorázového 

příspěvku ve výši 3 300,-Kč na nákup testů pro zaměstnance školy. 

 
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. Možnost oddávání v obci Záměl. 
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena nabídka pana starosty na možnost 

oddávání v obci Záměl. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou nabídku pana starosty na možnost oddávání 

v obci Záměl. Jako možného oddávajícího schvaluje starostu Josefa Novotného a 

místostarostku Milenu Kaplanovou a jako vhodné místo schvaluje zasedací místnost 

v podkroví obecního úřadu č.p. 158. 

 
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.  Rozpočtové opatření č. 36 / 2022. 
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 36 / 2022 / viz příloha. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 36 / 2022 / viz příloha. 
 

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 



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. 38 / 2022  

Zastupitelstva obce Záměl. 

 

 

 

Skončeno v :    19.00 hodin 

 

 

 

Zapsala:           Milena Kaplanová 

 

 

Starosta:          Josef  Novotný 

 

 

Ověřili:            Ing. Martin Šklíba  Ing. Miroslav Rozkot CSc., 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                      

                 

 

 

               

                        

 

 


