
Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného        
dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. 
  
Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., 
Ing. Milena Krupičková, Ing. Josef Myšák, Jaroslava Pišlová a 
Jan Stašák 
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 41. jednání zastupitelstva obce. 
 
Zapisovatelkou dnešního jednání jmenuji:        Milenu Kaplanovou 
Sčítáním hlasů pověřuji:                                    Jaroslavu Pišlovou 
Ověřovateli zápisu jmenuji:                               Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka               
                                                                                                                                               
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. 
 
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:                                     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. 
 
1. Kontrola přijatých usnesení 
    5.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy se společností Tlapnet 
s.r.o., U Schodů 122/5, Praha 9 - Hrdlořezy na umístění základnové stanice veřejné uzavřené 
internetové sítě.  
    6.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo č. 1/2014 s obcí 
Potštejn, Lázeňská 93, 517 43 Potštejn zastoupenou Petrem Dostálem-starostou obce na 
převzetí odpadu do zařízení ke sběru a využití odpadu. 
    8.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o sdružení prostředků 
na společnou jednotku požární ochrany pro obec Vrbice. 
   12.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy se společností  
AKVOPRO s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – Nové Město na rekonstrukci  
a „Intenzifikaci ČOV Záměl“ za nabídkovou cenu 98 800,-Kč. 
 
 
Návrh usnesení: 
     5.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že smlouva se společností Tlapnet s.r.o.,  
U Schodů 122/5, Praha 9 – Hrdlořezy na umístění základové stanice veřejné uzavřené 
internetové sítě ještě nebyla podepsána. 
     6.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že smlouva o dílo č. 1/2014 s obcí Potštejn, 
Lázeňská 93, 517 43 Potštejn zastoupenou Petrem Dostálem-starostou obce na převzetí 
odpadu do zařízení ke sběru a využití odpadu byla podepsána. 
     8.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že smlouva o sdružení prostředků na 
společnou jednotku požární ochrany pro obec Vrbice ještě nebyla podepsána. 
   12.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že smlouva se společností AKVOPRO s.r.o. 
 Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – Nové Město na rekonstrukci a „ Intenzifikaci ČOV 
Záměl “ byla podepsána. 
  
Usnesení č. 3  bylo přijato. 
 
 
  2. Zpráva o činnosti obce 
2.1.  Pan Bohuslav Matoulek provedl opravu Tatry V3S.  
2.2.  Úřadem práce nám byli přiděleni paní Vladimíra Jedlická a pan Jan Marek  na veřejně 
prospěšné práce na dobu určitou od 1.4. 2014 do 30.9.2014. 
2.3.  Ve dnech  5. 4. a 6. 4. 2014  proběhla jarní výstava, kterou pořádali v bývalém mlýně 
zahrádkáři a včelaři. Celá akce se vydařila a návštěvníci byli více než spokojení. 
Děkuji paní Marii Dalecké a Růženě Krupičkové a všem, kteří se na akci podíleli a za 
všechny, které svým uměním potěšili a příjemně naladili přeji, ať se daří. 



2.4.  Dne 5. 4. 2014 uspořádali hasiči v obci sběr železného šrotu a papíru.   
2.5.  Od dubna je sběrný dvůr otevřený každý víkend.   
2.6.  Na obvodním oddělení policie České republiky v Kostelci nad Orlicí bylo provedeno 
vyhodnocení bezpečnostní situace v katastru obce Záměl za období od 1. 1. 2013 do  
31. 12. 2013. Za uvedené období bylo spácháno 9 trestných činů, z toho 3 NP. Došlo ke 
spáchání 18 přestupků, z toho bylo 8 přestupků na úseku bezpečnosti silničního provozu.  
Bezpečnostní situace v katastru obce Záměl je tedy po několik let obdobná a nechá se 
hodnotit jako stabilizovaná. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 4 bylo přijato. 
 
 
 
3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení 
 
3.1.  Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.  
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena smlouva a dodatek č.1 o zajištění 
zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM a.s. se sídlem Na 
Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou smlouvu a dodatek č.1 o zajištění zpětného 
odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM a.s. se sídlem Na Pankráci 
1685/17, 140 21 Praha 4. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy a dodatku č. 1 na zajištění 
zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM a.s. se sídlem Na 
Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4. 
 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 5  bylo přijato. 
 
 
3.2.  Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce Záměl. 
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena smlouva o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu obce Záměl s Mikroregionem Rychnovsko se sídlem Havlíčkova 136, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou. 
 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou smlouvu s Mikroregionem Rychnovsko se 
sídlem Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou o poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu obce Záměl.  
Obec Záměl poskytne dle dohody ( závazné přihlášky ) výše uvedenému mikroregionu 
příspěvek ve výši 1 134,-Kč za účast p. Josefa Novotného na semináři „ Nový občanský 
zákoník “. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 6  bylo přijato. 
 
 
3.3.  Smlouva na organizaci zadávacího řízení na akci: „ Tělocvična u školy 
v obci Záměl “   
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena smlouva s firmou TENDRA spol. s.r.o. 
se sídlem Legionářů 72, 276 01 Mělník na organizaci zadávacího řízení na akci: 
„ Tělocvična u školy v obci Záměl “ 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou smlouvu s firmou TENDRA spol. s.r.o. se 
sídlem Legionářů 72, 276 01 Mělník na organizaci zadávacího řízení na akci: 
„ Tělocvična u školy v obci Záměl “ 
Tato služba zahrnuje vypracování zadání veřejné zakázky, organizování celého průběhu 
výběrového řízení, organizaci a zajištění zadávacího řízení zahrnující potřebné práce 
související s vyhlášením zadávacího řízení, poskytování zadávací dokumentace zájemcům, 
zodpovídání dodatečných informací, komunikaci s projektanty apod. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou TENDRA spol. 
s.r.o. se sídlem Legionářů 72, 276 01 Mělník na organizaci zadávacího řízení na akci: 
„ Tělocvična u školy v obci Záměl “ 
 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 7  bylo přijato. 
 
 
3.4.  Příkazní smlouva o výkonu technického dozoru investora.   
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena  Příkazní smlouva s firmou TENDRA 
spol. s.r.o. se sídlem Legionářů 72, 276 01 Mělník, zastoupená Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D., 
jednatelem na výkon technického dozoru investora. 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Příkazní smlouvu s firmou TENDRA spol. 
s.r.o. se sídlem Legionářů 72, 276 01 Mělník, zastoupená Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D., 
jednatelem na výkon technického dozoru investora. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou TENDRA spol. 
s.r.o. se sídlem Legionářů 72, 276 01 Mělník, zastoupená Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D., 
jednatelem na výkon technického dozoru investora. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 8  bylo přijato. 
 
 
3.5. Projekt opatření pro snížení energetické náročnosti objektu „ Budova 
tělocvičny základní a mateřské školy “   
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena dokumentace pro stavební řízení, výběr 
zhotovitele a provedení stavby, zpracovaná společností DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 
10/257, 108 00 Praha 10 -  Malešice. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou dokumentaci pro stavební řízení, výběr 
zhotovitele a provedení stavby, zpracovaná společností DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 
10/257, 108 00 Praha 10 -  Malešice. 
Zastupitelstvo obce Záměl sestavuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Milena Krupičková, 
Jaroslava Pišlová, Ing. Josef Myšák, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Jan Stašák. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 9  bylo přijato. 
 
 
3.6.  Závěrečná zpráva obce a závěrečný účet obce. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení závěrečný účet a závěrečná zpráva obce. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje závěrečný účet a závěrečnou zprávu a vyjadřuje souhlas 
s celoročním hospodařením s výhradou na základě nichž přijme územní samosprávný celek 
opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které 
způsobily svým jednáním územně samosprávnému celku škodu. 
 
 
 
 



Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 10  bylo přijato. 
 
 
3.7.  Žádost o dotaci z dotačního titulu Královéhradeckého kraje 
„ Čistá obec Čistý kraj “  
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena žádost pana starosty o dotaci 
z dotačního titulu Královéhradeckého kraje „ Čistá obec Čistý kraj “ 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost pana starosty o dotaci z dotačního titulu 
Královéhradeckého kraje „ Čistá obec Čistý kraj “ 
Jedná se o pořízení štěpkovače a kontejneru na tříděný odpad do sběrného dvora za cenu  
500 000,-Kč. Dotace činí max. 70% ceny štěpkovače a kontejneru na tříděný odpad.   
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s Královéhradeckým krajem 
na dotaci z dotačního titulu Královéhradeckého kraje „ Čistá obec Čistý kraj “ 
Jedná se o pořízení štěpkovače do sběrného dvora za cenu 500 000,-Kč. Dotace činí max. 
50% ceny štěpkovače a kontejneru na tříděný odpad.   
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 11  bylo přijato. 
 
 
3.8.  Účetní závěrka za rok 2013.   
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena účetní závěrka za rok 2013. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2 písm b) zákona o obcích 
účetní závěrku roku 2013 včetně výsledku hospodaření za rok 2013. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 12  bylo přijato. 
 
 
 



3.9.  Smlouva o dílo „ Oprava komunikace výtluky v obci Záměl “   
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena smlouva o dílo „ Oprava komunikace 
výtluky v obci Záměl “ se společností Vaspo Vamberk, s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, 517 45 
Vamberk. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou smlouvu o dílo „ Oprava komunikace 
výtluky v obci Záměl “ se společností Vaspo Vamberk, s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, 517 45 
Vamberk. 
Rozsah provedených prací: dodání asfaltového betonu včetně výspravy komunikace, zaříznutí 
stávající komunikace odstranění stávajícího podkladu, zhutnění a doprava. Dle cenové 
nabídky ze dne 9. 4. 2014. Cenová nabídka činí 95 729,20 Kč. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo „ Oprava komunikace 
výtluky v obci Záměl “ se společností Vaspo Vamberk, s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, 517 45 
Vamberk. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo „ Oprava komunikace 
výtluky v obci Záměl “ se společností Vaspo Vamberk, s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, 517 45 
Vamberk. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 13  bylo přijato. 
 
 
 
3.10.  Směrnice o zadávání veřejných zakázek.   
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena upravená směrnice o zadávání 
veřejných zakázek. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou upravenou směrnici o zadávání veřejných 
zakázek dle předlohy. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 14  bylo přijato. 
 
 
 
3.11.  Žádost o účast v soutěži Vesnice roku.   
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena žádost pana starosty o účast v soutěži 
Vesnice roku. 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje podání přihlášky do soutěže Vesnice roku. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podáním přihlášky do soutěže Vesnice roku a 
uhrazením poplatku ve výši 2,-Kč na občana celkem 1 324,-Kč. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 15  bylo přijato. 
 
 
3.12.  Výběrová komise pro účel: projekt dětského hřiště na zahradě  
ZŠ a MŠ „ Místo dětských snů “ 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen návrh na sestavení a schválení výběrové komise, která 
bude hodnotit nabídky a vybere firmu, která vyhotoví  projekt dětského hřiště na zahradě  
ZŠ a MŠ „ Místo dětských snů “ 
   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl sestavilo a schválilo výběrovou komisi ve složení: Ing. Milena 
Krupičková, Milena Kaplanová, Jaroslava Pišlová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Josef 
Myšák, Jan Stašák, která bude hodnotit nabídky a vybere firmu, která vyhotoví projekt   
dětského hřiště na zahradě ZŠ a MŠ „ Místo dětských snů “ 
Výběrová komise se sejde dne 9. 5. 2014 a otevře obálky s nabídkami. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 16  bylo přijato. 
 
 
 
3.13.  Účetní závěrka ZŠ a MŠ  v obci Záměl za rok 2013. 
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena účetní závěrka ZŠ a MŠ v obci Záměl 
za rok 2013. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ obci Záměl za rok 2013. 
 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 17  bylo přijato. 



3.14. Zadávací řízení pro projekt „ Tělocvična u školy v obci Záměl.“    
Zastupitelstvu obce je předloženo ke schválení zadávací řízení pro projekt „ Tělocvična u 
školy v obci Záměl.“    
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje podání písemné výzvy k podání a prokázání kvalifikace 
pro projekt „ Tělocvična u školy v obci Záměl “ a určuje firmy k přímému oslovení „ viz 
příloha. “ Příloha je součástí zadávací dokumentace výběrového řízení.   
 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 18  bylo přijato. 
 
 
4. Diskuze. 
 
4.1.  Do diskuze nebyl vznesen žádný příspěvek. 
 
 
 
5. Usnesení 
 
Usnesení bylo schváleno dle připraveného návrhu. 
 
6. Závěr 
 
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání  č. 41 / 2014  
Zastupitelstva obce Záměl. 
 
Skončeno v :    19.00 hodin 
 
 
 
Zapsala:           Milena Kaplanová 
 
 
 
Starosta:          Josef  Novotný 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     
Ověřili:            Ing. Milena Krupičková a Ing. Josef Myšák                                                                       



                   
                                                                         
 
                    
                                                                                      
                 
 
 
               
                        
 
 


