
Zápis z 44 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného         

Dne 18. 7. 2022 v 18.00 hodin na OÚ Záměl. 

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

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

 

Omluven: Ladislav Kapucián, 

Jiří Sršeň. 

 

Přítomno: 8 občanů  

  

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

                                                                                                                                                   

Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,  

Srdečně vás vítám na dnešním 44. jednání zastupitelstva obce. 

 

Zapisovatelkou dnešního jednání určuji:  Milenu Kaplanovou 

Sčítáním hlasů určuji:                  Ing. Milenu Jindráskovou              

Ověřovateli zápisu určuji:            Ing. Martina Šklíbu, Ing. Miroslava Rozkota CSc.,  

                                                                                                                                               

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     5 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:                                     5 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 Dohody mezi Obcí Záměl, Záměl 

158, 517 43 Potštejn, IČ: 00275531, zastoupené starostou panem Josefem Novotným, na 

straně jedné a Metal – Vondra s.r.o., Janáčkova 128, 517 54 Vamberk, IČ: 28819381, 

zastoupená jednatelkou Markétou Vídeňskou, na straně druhé o zapojení sběrny odpadů do 

obecního nakládání s odpady. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla podepsána Dohoda mezi Obcí Záměl, 

Záměl 158, 517 43 Potštejn, IČ: 00275531, zastoupené starostou panem Josefem Novotným, 

na straně jedné a Metal – Vondra s.r.o., Janáčkova 128, 517 54 Vamberk, IČ: 28819381, 

zastoupená jednatelkou Markétou Vídeňskou, na straně druhé o zapojení sběrny odpadů do 

obecního nakládání s odpady. 

 

Usnesení č. 3 bylo přijato. 

 

 

2.2.0. Zpráva o činnosti obce 

 
2.2.1.  Brigádníci natřeli železnou lávku, altán na školní zahradě, střechu na budově za 

školou, u pomníku padlých, u pítka, na záhoně růží u obchodu a školní zahradě byla 

provedena úprava zeleně. 

2.2.2.  Zaměstnanci se věnují svozu odpadů, péči o veřejnou zeleň, nátěru autobusových 

zastávek, výlepních tabulí, laviček, dolní dřevěné lávky.  
 

 

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. Dohoda o změně obecní hranice. 
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena Dohoda o změně obecní hranice mezi 

obcí Záměl, zastoupenou starostou Josefem Novotným a obcí Potštejn, zastoupenou starostou 

Petrem Dostálem. 

Obec Záměl a obec Potštejn se dohodly, že bude provedena změna obecní hranice mezi 

katastrálním územím Záměl a katastrálním územím Potštejn dle přiložené dokumentace. 

Nově navržená hranice řeší dosavadní nesoulady mezi hranicemi parcel a skutečným stavem 

v terénu. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Dohodu o změně obecní hranice mezi obcí 

Záměl, zastoupenou starostou Josefem Novotným a obcí Potštejn, zastoupenou starostou 

Petrem Dostálem. 

Obec Záměl a obec Potštejn se dohodly, že bude provedena změna obecní hranice mezi 

katastrálním územím Záměl a katastrálním územím Potštejn dle přiložené dokumentace. 

Nově navržená hranice řeší dosavadní nesoulady mezi hranicemi parcel a skutečným stavem 

v terénu. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu obce podpisem Dohody o změně obecní hranice. 

Obec Záměl a obec Potštejn se dohodly, že bude provedena změna obecní hranice mezi 

katastrálním územím Záměl a katastrálním územím Potštejn dle přiložené dokumentace. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     5 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 5 bylo přijato. 

 

3.0.3. . Dohoda o změně obecní hranice. 
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena Dohoda o změně obecní hranice mezi 

obcí Záměl, zastoupenou starostou Josefem Novotným a městem Vamberk, zastoupeným 

starostou Mgr. Janem Rejzlem. 

Obec Záměl a město Vamberk se dohodly, že bude provedena změna obecní hranice mezi 

katastrálním územím Záměl a katastrálním územím Merklovice dle přiložené dokumentace. 

Nově navržená hranice řeší nahrazení dosavadní spůlné katastrální hranice korytem Sladkého 

potoka. 

  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Dohodu o změně obecní hranice mezi obcí 

Záměl, zastoupenou starostou Josefem Novotným a městem Vamberk, zastoupeným starostou 

Mgr. Janem Rejzlem. 

Obec Záměl a město Vamberk se dohodly, že bude provedena změna obecní hranice mezi 

katastrálním územím Záměl a katastrálním územím Merklovice dle přiložené dokumentace. 

Nově navržená hranice řeší nahrazení dosavadní spůlné katastrální hranice korytem Sladkého 

potoka. 



Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu obce podpisem Dohody o změně obecní hranice 

mezi obcí Záměl, zastoupenou starostou Josefem Novotným a městem Vamberk, 

zastoupeným starostou Mgr. Janem Rejzlem. 

Obec Záměl a město Vamberk se dohodly, že bude provedena změna obecní hranice mezi 

katastrálním územím Záměl a katastrálním územím Merklovice dle přiložené dokumentace. 

 
Hlasování: 

Kdo je pro:                                     5 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 6  bylo přijato. 

 

 

3.0.3. Oprava komunikace 9c v obci Záměl. 
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena oprava komunikace 9c v obci Záměl, 

která bude provedena firmou Mados MT s.r.o., Lupenice 51, Kostelec nad Orlicí 517 41,  

IČ: 25297899, DIČ: CZ25297899. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou opravu komunikace 9c v obci Záměl, která 

bude provedena firmou Mados MT s.r.o., Lupenice 51, Kostelec nad Orlicí 517 41,  

IČ: 25297899, DIČ: CZ25297899 v ceně 318 244,520 Kč. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Mados MT s.r.o., 

Lupenice 51, Kostelec nad Orlicí 517 41, IČ: 25297899, DIČ: CZ25297899 na opravu 

komunikace 9c v obci Záměl. 

 
Hlasování: 

Kdo je pro:                                     5 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 7  bylo přijato. 

 

 

3.0.4. Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo ,, Kanalizace a ČOV v obci Záměl “ 

Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložen Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo  

,, Kanalizace a ČOV v obci Záměl “. Předmětem dodatku jsou vzniklé okolnosti, které 

objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah 

předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě  

č. 005/2021. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo  

,, Kanalizace a ČOV v obci Záměl “. Předmětem dodatku jsou vzniklé okolnosti, které 

objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah 

předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě  

č. 005/2021. 



Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto: 

 4. Cena díla ( nová cena díla činí 25 083 168,- Kč ) 

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 2 k smlouvě o dílo  

,, Kanalizace a ČOV v obci Záměl “. Předmětem dodatku jsou vzniklé okolnosti, které 

objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah 

předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě  

č. 005/2021. 

 
Hlasování: 

Kdo je pro:                                     5 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

 

3.0.5. Smlouva o poskytování služeb. 
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena Smlouva o poskytování služeb mezi 

objednatelem Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn IČO: 00275531, zastoupený starostou 

Josefem Novotným a zhotovitelem EKOLOU České Libchavy s.r.o., České Libchavy 172, 

561 14 České Libchavy, IČO: 49813862, DIČ: CZ49813862, zastoupený Ing. Davidem 

Černým. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Smlouvu o poskytování služeb mezi 

objednatelem Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn IČO: 00275531, zastoupený starostou 

Josefem Novotným a zhotovitelem EKOLOU České Libchavy s.r.o., České Libchavy 172, 

561 14 České Libchavy, IČO: 49813862, DIČ: CZ49813862, zastoupený Ing. Davidem 

Černým. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytování služeb mezi 

objednatelem Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn IČO: 00275531, zastoupený starostou 

Josefem Novotným a zhotovitelem EKOLOU České Libchavy s.r.o., České Libchavy 172, 

561 14 České Libchavy, IČO: 49813862, DIČ: CZ49813862, zastoupený Ing. Davidem 

Černým. 

 
Hlasování: 

Kdo je pro:                                     5 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

 

 

 

 

 



3.0.6.  Rozpočtové opatření č.  8 / 2022. 
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 8 / 2022 / viz příloha. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 / 2022 / viz příloha. 
 

 

Usnesení č. 10 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. 44 / 2022  

Zastupitelstva obce Záměl. 

 

 

 

Skončeno v :    19.00 hodin 

 

 

 

Zapsala:           Milena Kaplanová 

 

 

Starosta:          Josef  Novotný 

 

 

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

 

 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                      

                 

 



 

               

                        

 

 


