
Usnesení č. 40 / 2022 z jednání Zastupitelstva obce Záměl 

konaného dne 21. 3. 2022 v 18,00 hodin na OÚ Záměl. 

Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č. 40 / 2022 

 

 

 

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.  

14. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2, 3 / 2022 / viz příloha  

 

  

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Program jednání č. 40/ 2022 

5.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení 

k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 22_01_4121938823.  

Předmětem této Smlouvy je závazek PDS připojit odběrné elektrické zařízení Zákazníka 

specifikované v čl. III. (dále jen „odběrné zařízení“) k distribuční soustavě PDS, a to 

v návaznosti na žádost Zákazníka o připojení odběrného zařízení se změněnými technickými 

parametry k distribuční soustavě č. 4121938823, doručenou PDS dne 11. 3. 2022 (dále jen 

„Žádost o připojení“). 

6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb na internetovém serveru 

www.fiedler-magr.cz smlouva č.: A22020052 
Jedná se o datový prostor na internetovém serveru pro sběr dat, dále možnost využívání 

služeb serveru spojených s exporty dat ze serveru a s grafickou a tabulkovou vizualizací. 

Bude poskytnuto uživatelské jméno a heslo pro základní přístup a pro přístup se zvýšenými 

právy. 

7.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou cenovou nabídku zpracovanou 

Ing. Petrem Kuličkou, Záměl 147, 517 43 Potštejn na provedení projekčních prací na projekt: 

„Modernizace tělocvičny ZŠ Záměl“ za cenu 118 000,-Kč. 

10.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Žádost pana Petra Beneše, Sokolská 

1348, Rychnov nad Kněžnou o vzdání se předkupního práva obce Záměl k pozemku parc. č. 

73/1 v Kú. Záměl. 

11.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Žádost spolku Kynologie Záměl o 

umístění sídla spolku na adresu Obec Záměl, Záměl čp. 158, 517 43 Potštejn. 
12.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Žádost Žádost paní Evy Klecandrové, 

ředitelky ZŠ a MŠ Záměl o mimořádný příspěvek na uhrazení nákupu pračky v ceně  

9 000,-Kč. 
13.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený Návrh Závěrečného účtu za rok 2021. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu vyvěšením Návrhu Závěrečného účtu za rok 

2021. 

 

http://www.fiedler-magr.cz/


 

 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
 

 

8.  Zastupitelstvo obce Záměl neschvaluje předloženou Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.  

o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,-Kč. 

9.  Zastupitelstvo obce Záměl neschvaluje předloženou Žádost o individuální dotaci na rok 

2022, jedná se o finanční příspěvek na rok 2022 ve výši 10 000,-Kč na financování sociálních 

služeb Oblastní charity Rychnov nad Kněžnou, které jsou určené pro občany naší obce. 

 
 

 

  

 

 

 Zastupitelstvo obce pověřuje: 
 5.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o připojení odběrného 

elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 

22_01_4121938823.  

Předmětem této Smlouvy je závazek PDS připojit odběrné elektrické zařízení Zákazníka 

specifikované v čl. III. (dále jen „odběrné zařízení“) k distribuční soustavě PDS, a to 

v návaznosti na žádost Zákazníka o připojení odběrného zařízení se změněnými technickými 

parametry k distribuční soustavě č. 4121938823, doručenou PDS dne 11. 3. 2022 (dále jen 

„Žádost o připojení“). 

6.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí služeb na 

internetovém serveru www.fiedler-magr.cz smlouva č.: A22020052 
7.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s panem Ing. Petrem 

Kuličkou, Záměl 147, 517 43 Potštejn na provedení projekčních prací na projekt: 

„Modernizace tělocvičny ZŠ Záměl“. 

11.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu sepsáním a podpisem Smlouvy o umístění 

sídla spolku Kynologie Záměl na adresu Obec Záměl, Záměl čp. 158, 517 43 Potštejn. 
12.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu vyplacením mimořádného příspěvku na 

uhrazení nákupu pračky v ceně 9 000,-Kč. 

 
 

 

 
   

    

 

 

V Záměli dne 21. 3. 2022 

 

 

Starosta: 

 

Místostarostka: 

http://www.fiedler-magr.cz/


 

 

     


