
Usnesení č. 6 / 2015 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného 
dne 16. 3. 2015 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 
Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č. 6 / 2015 
 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
   1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka, 
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Renatu Štefkovou. 
    4.  Zprávu o činnosti obce. 
    3.  Kontrolu přijatých usnesení. 
    5.  Zprávu od PO ČR, Obvodní oddělení, Rudé armády 3, 517 43 Kostelec nad Orlicí, 
vyhodnocení bezpečnostní situace za období od 01. 01.2014 do 31. 12. 2014. 
 
 
 Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
    2.  Program jednání č. 6 / 2015 
    6.  Smlouvu mezi obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn zastoupenou starostou: Josefem 
Novotným a Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68. 
Dotčená osoba tímto vyjadřuje a LČR uděluje svůj souhlas s dočasným užitím pozemků, 
parc. č. 538/13, parc. č. 538/32, pro účely údržby vodního toku, a to na celou dobu provádění 
udržovacích prací. 
   8.  Komisi na otvírání obálek a výběrovou komisi ve složení: předseda: Ing. Josef Myšák, 
místopředsedkyně: Milena Kaplanová, člen: Martin Šklíba a náhradníci: Ing. Miroslav Rozkot 
CSc., Renata Štefková, Josef Novotný, která bude hodnotit nabídky a vybere zhotovitele díla 
„ Čistička v obci Záměl “.  
Výběrová komise se sejde dne 16. 3. 2015 v 17.00 hod. a otevře obálky s nabídkami. 
   9.  Výsledek výběrového řízení na zhotovitele díla „ Čistička v obci Záměl “, který 
doporučila výběrová komise.  
 Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nejvhodnější nabídku společnosti VASPO VAMBERK, 
s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, 517 45 Vamberk, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu 
z hodnotících firem na zhotovení díla „ Čistička v obci Záměl. “ a  to ve výši 980 100,- Kč. 
  10.  Vícepráce ve výši 99 477,- Kč na akci: „ Zateplení obecního úřadu a knihovny v obci 
Záměl “.  
  11.  Návrh starosty obce na zahájení činnosti na pracích spojených s pozemkovými 
úpravami. 
  12.  Návrh starosty Josefa Novotného provádět rozpočtová opatření v příjmech neomezeně a 
ve výdajích do výše 700 000,-Kč. 
S rozpočtovou změnou musí být seznámeno zastupitelstvo obce na nejbližším veřejném 
zasedání po provedení rozpočtové změny. 
  13.  Jako určeného zástupce do valné hromady AQUA SERVISU a. s. schvaluje 
zastupitelstvo obce pana Josefa Novotného. Pro zastupování obce v jeho nepřítomnosti 
schvaluje místostarostku obce Milenu Kaplanovou. 
  14.  Jako určeného zástupce pro spolupráci se Svazem měst a obcí zastupitelstvo obce 
jmenuje a schvaluje starostu obce Josefa Novotného. Pro zastupování v jeho nepřítomnosti 
jmenuje a schvaluje místostarostku obce Milenu Kaplanovou. 
 



Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
 
    7.  Využití předkupního práva na pozemcích KN-25/15 a 25/16 v k.ú. Záměl. 
Geometrickým plánem 449-1/2015 byl z pozemkové parcely v katastru nemovitostí-KN č.p. 
25/10 oddělen díl o výměře 675m2,který byl parcelován jako pozemková parcela 25/15 a 
z KN č.p. 32 oddělen díl o výměře 235m2, který byl parcelován jako pozemková parcela 
25/16 vše v k.ú. Záměl. 
 
 
 
Zastupitelstvo obce pověřuje: 
 
     6.  Starostu podpisem smlouvy mezi obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn zastoupenou 
starostou: Josefem Novotným a Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, 
Přemyslova 1106, 501 68 pro účely údržby vodního toku. 
     9.  Starostu podpisem smlouvy s vybranou firmou VASPO VAMBERK, s.r.o., Smetanovo 
nábřeží 180, 517 45 Vamberk na zhotovení díla „ Čistička v obci Záměl “.  
   11.  Starostu  jednáním s majiteli pozemků, kterých se to týká a domluvením se na jejich 
souhlasu. 
 
 
        
 

   
    
 
 
V Záměli dne 16. 3. 2015 
 
 
Starosta: 
 
 
Místostarostka: 
 
 
     


