
Zápis ze 42. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného        
dne 19. 5. 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: 18 občanů  
  
Jednání řídí:  Josef  Novotný,  starosta    
                                                                                                                                                  
Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. 
 
Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,  
Srdečně vás vítám na dnešním  42. 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 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. 
      7.  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 “ 
      8.  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. 
    11.   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 a kontejneru na tříděný odpad do sběrného dvora za cenu  
500 000,-Kč. Dotace činí max. 70% ceny štěpkovače a kontejneru na tříděný odpad.  
    13.  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. 
    15.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem přihlášky do soutěže Vesnice 
roku a uhrazením poplatku ve výši 2,-Kč na občana celkem 1 324,-Kč. 
 
 
Návrh usnesení: 
      5.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal smlouvu a dodatek 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. 
      7.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal 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. “ Připravuje se výběrové řízení. 
      8.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal 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. 
     11.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal smlouvu 
s Královéhradeckým krajem na 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.  
     13.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal smlouvu o dílo „ 
Oprava komunikace výtluky v obci Záměl “ se společností Vaspo Vamberk, s.r.o., Smetanovo 
nábřeží 180, 517 45 Vamberk. 



     15. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podal přihlášku do soutěže 
Vesnice roku a byl uhrazen poplatek ve výši 2,-Kč na občana celkem 1 324,-Kč. 
 
 
 Usnesení č. 3  bylo přijato. 
 
  2. Zpráva o činnosti obce 
 
2.1.  Vandalové poškodili mezi Zámělí a Potštejnem planetu. Věc se řeší s Policií ČR 
a pojišťovnou.  
 
2.2.  Společnost Vaspo Vamberk, s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, 517 45 Vamberk provedla 
na základě smlouvy opravu nejhorších komunikací v obci Záměl 
  
2.3.  Naši hasiči pořádali dne 30. 4. 2014 pálení čarodějnic, občanské sdružení Má vlast- Můj 
domov pořádalo 1. 5. 2014 putování ke studánkám a dne 10. 5. 2014 proběhl tradiční pochod 
přes tři hrady. Všechny akce se vydařily a měly velikou účast. 
 
2.4.  Zaměstnanci obce pracují na údržbě zeleně.   
 
2.5.  Úspěšné dotační tituly - Intenzifikace ČOV Záměl   
                                              - Místo dětských snů 
                                              - Tělocvična a spojovací krček 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 4 bylo přijato. 
 
 
3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení 
 
3.1.  Pronájem částí  pozemků ve vlastnictví obce Záměl. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení návrh na pronájem části pozemku 
s parc. č. 576/1 panu Petrovi Vašků, Záměl 213, části pozemků s parc. č. 576/8, 452/1 paní 
Janě Trojákové, Záměl 154 a panu Františkovi Suchánkovi, Záměl 153. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje pronájem části pozemku s parc. č. 576/1 panu Petrovi 
Vašků, Záměl 213, části pozemků s parc. č. 576/8, 452/1 paní Janě Trojákové, Záměl 154  
a panu Františkovi Suchánkovi, Záměl 153. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smluv na pronájem části pozemku 
s parc. č. 576/1 s panem Petrem Vašků, Záměl 213, části pozemků s parc. č. 576/8, 452/1s 
paní Janou Trojákovou, Záměl 154 a s panem Františkem Suchánkem, Záměl 153. 
 
 
 



Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 5  bylo přijato. 
 
 
3.2.  Žádost o dofinancování projektu „ Cykloturistika v Orlici “ číslo 
smlouvy 14 POV03 – 0007/KO/INV. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení žádost o dofinancování projektu 
„ Cykloturistika v Orlici “ číslo smlouvy 14 POV03 – 0007/KO/INV. Finance budou využity 
na zhotovení dvou laviček, které budou umístěny pod Vorařskou lípou, na parcele č. 317/1,  
ve vlastnictví obce Záměl.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost o dofinancování projektu 
„ Cykloturistika v Orlici “ číslo smlouvy 14 POV03 – 0007/KO/INV. Finance budou využity 
na zhotovení dvou laviček, které budou umístěny pod Vorařskou lípou na parcele č. 317/1 
ve vlastnictví obce Záměl.  
Cena dvou laviček činí včetně montáže 18 174,-Kč. Obec Záměl žádá o dotaci  9 087,-Kč,  
z DSO Orlice. Zbytek částky uhradí z vlastních zdrojů jako mimořádný vklad DSO Orlici. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu uhradit část peněz na dofinancování ve výši  
9 087,-Kč jako příspěvek pro DSO Orlice jako mimořádný vklad. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 6  bylo přijato. 
 
 
 
3.3.  Výběrové řízení na projekt dětského hřiště na zahradě ZŠ a MŠ  
„ Místo dětských snů “ 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení výsledek výběrového řízení na projekt 
dětského hřiště na zahradě ZŠ a MŠ „ Místo dětských snů “ a smlouva o dílo č. S13J195. 
Dne 9. 5. 2014 byly otevřeny obálky s nabídkami.  
Nabídka č. 1: Hřiště, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, nabídka č. 2: TRANTOŠ s.r.o., Na 
Perchtě 1631, 511 01 Turnov, nabídka č. 3: PROLEMAX s.r.o., Dokařská 10, 301 52 Plzeň. 
Otevírání obálek se zúčastnili všichni zvolení členové výběrové komise ve složení: Ing. 
Milena Krupičková, Jaroslava Pišlová, Ing. Josef Myšák, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Jan 
Stašák. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje výsledek výběrového řízení na projekt dětského hřiště na 
zahradě ZŠ a MŠ „ Místo dětských snů.“ 



Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu o dílo č. S13J195 s vybranou firmou Hřiště, 
s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno na projekt dětského hřiště na zahradě ZŠ a MŠ „ Místo 
dětských snů.“ 
Celkové náklady na projekt jsou 615 545,-Kč, z toho dotace činí 400 000,-Kč a z vlastních 
zdrojů obec dofinancuje částku 215 545,-Kč. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s s vybranou firmou 
Hřiště, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno na projekt dětského hřiště na zahradě ZŠ a MŠ 
„ Místo dětských snů.“ 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 7  bylo přijato. 
 
 
3.4.  Smlouva na investiční dotaci na zpracování projektové dokumentace 
s názvem „ Intenzifikace ČOV Záměl.“   
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení smlouva na investiční dotaci na 
zpracování projektové dokumentace s názvem „ Intenzifikace ČOV Záměl “  
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu na investiční dotaci na zpracování projektové 
dokumentace s názvem „ Intenzifikace ČOV Záměl “  
Celkové náklady projektové dokumentace činí 119 548,-Kč, výše investiční dotace činí 
95 000,-Kč, spoluúčast obce činí 24 548,-Kč. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy na investiční dotaci na 
zpracování projektové dokumentace s názvem  „ Intenzifikace ČOV  Záměl.“  
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 8  bylo přijato. 
 
 
 
3.5.    Nabídky tesařských firem na zhotovení střechy naftárny ve sběrném 
dvoře.  
Zastupitelstvu obce Záměl jsou ke schválení předloženy nabídky tesařských firem na 
zhotovení střechy naftárny ve sběrném dvoře. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku firmy Tesařství Švec Josef,  
Sopotnice 351, 561 15 Sopotnice na zhotovení střechy naftárny ve sběrném dvoře za 
nabídkovou cenu 144 228,-Kč. 



Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou  
Tesařství Švec Josef, Sopotnice 351, 561 15 Sopotnice na zhotovení střechy naftárny ve 
sběrném dvoře. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 9  bylo přijato. 
 
 
 
3.6.  Nabídka na zhotovení topení v garáži pro hasičskou techniku a 
kanceláří od firmy Kapucián David Topenářství, Záměl 171, 
517 43 Potštejn. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení nabídka firmy Kapucián David,  
Záměl 171, 517 43 Potštejn na zhotovení topení v garáži pro hasičskou techniku a kanceláří. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku firmy Kapucián David, Záměl 171, 517 43 
Potštejn na zhotovení topení v garáži pro hasičskou techniku a kanceláří za nabídkovou cenu 
90 000,-Kč. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Kapucián David, 
Záměl 171, 517 43 Potštejn na zhotovení topení v garáži pro hasičskou techniku a kanceláří. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 10  bylo přijato. 
 
 
 
3.7.  Výběrová komise pro účel: projekt „ Tělocvična u školy v obci Záměl.“  
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen návrh na sestavení a schválení výběrové komise, která 
bude hodnotit nabídky a vybere firmu, která vyhotoví  projekt „ Tělocvična u školy v obci 
Záměl. „  
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl sestavilo a schválilo výběrovou komisi ve složení: předseda.:  
Ing. Josef Myšák, místopředsedkyně: Milena Kaplanová, člen: Josef Novotný, která bude 
hodnotit nabídky a vybere firmu, která vyhotoví projekt  „ Tělocvična u školy v obci Záměl. „  
Výběrová komise se sejde dne 23. 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. 11  bylo přijato. 
 
 
3.8.  Pořízení mulčovače m.e.a.a.t.TLL 135/155.   
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení žádost pana starosty na pořízení 
mulčovače m.e.a.a.t. TLL 135/155 do majetku obce od společnosti PaL s.r.o., Třebíčská 74 b, 
954 01 Velké Meziříčí. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost pana starosty na pořízení mulčovače m.e.a.a.t. 
TLL 135/155 do majetku obce od společnosti PaL s.r.o., Třebíčská 74 b, 954 01 Velké 
Meziříčí za pořizovací cenu 139 000,-Kč, jejíž cenová nabídka byla nejvýhodnější. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu zasláním objednávky na mulčovač m.e.a.a.t. TLL 
135/155 od společnosti PaL s.r.o., Třebíčská 74 b, 954 01 Velké Meziříčí. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 12  bylo přijato. 
 
 
3.9.  Rozpočtové opatření č. 2 / 2014 
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 2 / 2014 / viz příloha. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 / 2014 / viz příloha. 
  
Usnesení č. 13  bylo přijato. 
 
4. Diskuze. 
 
4.1.  Návrh pana Ladislava Kapuciána na výměnu hasičského vozu za vůz s 
cisternou. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen k odsouhlasení návrh pana Ladislava Kapuciána 
na výměnu hasičského vozu za vůz s cisternou. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl nesouhlasí s návrhem pana Ladislava Kapuciána na výměnu 
hasičského vozu za vůz s cisternou. 



Hlasování: 
Kdo je pro:                                     0 hlasů 
Kdo je proti:                                   6 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                1 hlasů      Jan Stašák 
 
 
Usnesení č. 14  nebylo přijato. 
 
 
5. Usnesení 
 
Usnesení bylo schváleno dle připraveného návrhu. 
 
 
6. Závěr 
 
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání  č. 42 / 2014  
Zastupitelstva obce Záměl. 
 
 
 
Skončeno v :    19.15 hodin 
 
 
 
Zapsala:           Milena Kaplanová 
 
 
 
Starosta:          Josef  Novotný 
 
 
 
Ověřili:            Ing. Milena Krupičková a Ing. Josef Myšák                                                                       
                   
 
 
 
                                                                                                                                                                                             
                                                                         
 
                    
                                                                                      
                 
 
 
               
                        
 



 


