Zápis ze 6 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného
dne 16. 3. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.
Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková,
Renata Štefková, Ing. Josef Myšák, Ing. Martin Šklíba,
Ing. Miroslav Rozkot CSc.,
Omluven: Přítomno: 13 občanů

Jednání řídí:

Josef Novotný, starosta

Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné.
Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,
Srdečně vás vítám na dnešním 6. jednání zastupitelstva obce.
Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: Milenu Kaplanovou
Sčítáním hlasů určuji:
Renatu Štefkovou
Ověřovateli zápisu určuji:
Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí.
Usnesení č. 1 bylo přijato.

Program dnešního jednání:
1. Kontrola přijatých usnesení
2. Zpráva o činnosti obce
3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení
4. Diskuze
5. Usnesení
6. Závěr
Má někdo připomínky nebo doplnění k dnešnímu programu?
Pokud nikdo nemá připomínky, dávám hlasovat o předloženém programu:

Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce Záměl.
Usnesení č. 2 bylo přijato.

1. Kontrola přijatých usnesení
12. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu oslovením těchto firem:
1. VASPO Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, 517 54 Vamberk
2. Mados s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
3. AQUA servis a.s. Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
4. Stavitelství EU s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk
5. AGILE spol. s.r.o., Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí

Návrh usnesení:
12. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta oslovil na projekt „ Čistička
v obci Záměl “ tyto firmy:
1. VASPO Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, 517 54 Vamberk
2. Mados s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
3. AQUA servis a.s. Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
4. Stavitelství EU s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk
5. AGILE spol. s.r.o., Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí
Usnesení č. 3 bylo přijato.

2. Zpráva o činnosti obce
2.1. Firma STAVITELSTVÍ EU s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk začala
s rekonstrukcí budovy obecního úřadu.

2.2. Zaměstnanci uklidili odpadky naházené na obecních pozemcích.
2.3. Byla provedena výměna oken na budově školy.
2.4. Obec Záměl pořídila popelnice na bioodpad pro občany Záměle. Popelnice bude obec
bezplatně pronajímat po dobu 5 let a poté budou bezplatně přenechány občanům.

2.5. Úřadem práce nám byli přiděleni paní Renata Štefková a pan Bohuslav Hlaváček na
veřejně prospěšné práce na dobu určitou od 1. 4. 2015.

2.6. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Českého svazu včelařů pořádají ve
dnech 21. a 22. 3. 2015 ve mlýně v Záměli velikonoční výstavu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí.
Usnesení č. 4 bylo přijato.

3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení
3.1. Vyhodnocení bezpečnostní situace za období od 01. 01. 2014
do 31. 12. 2014. .
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena zpráva od PO ČR, Obvodní oddělení, Rudé armády
3, 517 43 Kostelec nad Orlicí o vyhodnocení bezpečnostní situace za období od 01.
01.2014 do 31. 12. 2014.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí zprávu od PO ČR, Obvodní oddělení, Rudé
armády 3, 517 43 Kostelec nad Orlicí o vyhodnocení bezpečnostní situace za období od
01. 01.2014 do 31. 12. 2014.

Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 5 bylo přijato.

3.2. Smlouva mezi obcí Záměl a Lesy České republiky,s.p., pro účely
údržby vodního toku.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení smlouva 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.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje 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.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje 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.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 6 nebylo přijato.

3.3. Žádost FARMY Tichý a spol a.s. na využití předkupního práva na
pozemcích KN- 25/15 a 25/16 v k.ú. Záměl.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení žádost Farmy Tichý a spol. a.s.,
Záměl 226, 517 43 Potštejn , zda obec Záměl využije uplatnění 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.
Jsme vlastníkem pozemků a chce je od nás odkoupit pan Štěpán Leimer, Záměl 45, který na
vzniklých parcelách má již zahradu.
Žádáme Vás o vyjádření zda využijete Vašeho předkupního práva nebo ne.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl neschvaluje 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.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:
Usnesení č. 7 nebylo přijato.

0 hlasů
7 hlasů
0 hlasů

3.4. Výběrová komise pro účel: výběr zhotovitele díla „ Čistička v obci
Záměl “.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen návrh na sestavení a schválení komise na otvírání
obálek a výběrové komise, která bude hodnotit nabídky a vybere zhotovitele díla „ Čistička
v obci Záměl “.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl sestavilo a schválilo 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.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 8 bylo přijato.

3.5. Výběrové řízení na zhotovení díla „ Čistička v obci Záměl “.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení výsledek výběrového řízení na
zhotovitele díla „ Čistička v obci Záměl “, který doporučila výběrová komise.
Dne 16. 3. 2015 v 17.00 hod. byly otevřeny obálky s nabídkami.
Nabídka č. 1: KVIS Pardubice, Zelená louka, 533 53 Rosice 151, nabídka č. 2: VODA CZ
s.r.o., Pražská třída 799, Hradec Králové, korespond: Pivovarská 70, 552 03 Česká
Skalice,nabídka č. 3: Svodní zdroje Ekomonitor, Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, nabídka
č. 4: VASPO VAMBERK s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, 517 43 Vamberk, nabídka č. 5:
Stavitelství EU Vamberk, Husovo náměstí 99, 517 43 Vamberk.
Otevírání obálek se zúčastnili všichni zvolení členové výběrové komise ve složení:
předseda: Ing. Josef Myšák, místopředsedkyně: Milena Kaplanová, člen: Martin Šklíba a
náhradníci: Ing. Miroslav Rozkot CSc., Renata Štefková, Josef Novotný.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje 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.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s vybranou firmou VASPO
VAMBERK, s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, 517 45 Vamberk na zhotovení díla „ Čistička
v obci Záměl “.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:
Usnesení č. 9 bylo přijato.

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

3.6. Vícepráce na akci: „ Zateplení obecního úřadu a knihovny v obci
Záměl “.
Zastupitelstvu obce je předložen soupis víceprací od firmy STAVITELSTVÍ EU s.r.o.,
Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk, na akci: „ Zateplení obecního úřadu a knihovny v obci
Záměl “.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje vícepráce ve výši 99 477,- Kč na akci: „ Zateplení
obecního úřadu a knihovny v obci Záměl “.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 10 bylo přijato.

3.7. Návrh starosty obce Záměl na zahájení činnosti na pracích spojených
s pozemkovými úpravami.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen návrh starosty obce na zahájení činnosti na pracích
spojených s pozemkovými úpravami.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje návrh starosty obce na zahájení činnosti na pracích
spojených s pozemkovými úpravami.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu jednáním s majiteli pozemků, kterých se to týká
a domluvením se na jejich souhlasu.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 11 bylo přijato.

3.8. Pravomoc starosty provádět rozpočtové opatření.
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena žádost 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.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje 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.

Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 12 bylo přijato.

3.9. Jmenování určeného zástupce, Aqua servis a.s.
Pro spolupráci obce s firmou AQUA SERVIS a. s. se sídlem v Rychnově nad Kněžnou musí
zastupitelstvo jmenovat určeného zástupce do valné hromady. Zastupitelstvo navrhuje pana
Josefa Novotného. Pro zastupování obce v jeho nepřítomnosti navrhuje místostarostku obce
Milenu Kaplanovou.

Návrh usnesení:
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.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 13 bylo přijato.

3.10. Jmenování určeného zástupce, Svaz měst a obcí.
Pro spolupráci obce se Svazem měst a obcí zastupitelstvo obce navrhuje jmenovat a schválit
určeného zástupce. Zastupitelstvo navrhuje starostu obce Josefa Novotného. Pro zastupování
obce v jeho nepřítomnosti navrhuje místostarostku obce Milenu Kaplanovou.

Návrh usnesení:
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.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:
Usnesení č. 14 bylo přijato.

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

4. Diskuze.
4.1. Do diskuze nebyl podán žádný příspěvek.

5. Usnesení
Usnesení bylo schváleno dle připraveného návrhu.

6. Závěr
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání č. 6 / 2015
Zastupitelstva obce Záměl.

Skončeno v :

19.30 hodin

Zapsala:

Milena Kaplanová

Starosta:

Josef Novotný

Ověřili:

Ing. Milena Krupičková a Ing. Josef Myšák

