
Zápis z mimořádného 31. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli
konaného dne 13. 5. 2013 v 18.00 hodin v Penzionu orlice.

Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanováo Ing. Miroslav Rozkot CSc.o
Ing. Milena Krupičková, Ing. Josef Myšák' Jaroslava Pišlová a
Jan Stašák
Omluven: -
Přítomno: 13 občanů

Jednání řídí: Josef Novotný, starosta
Ko

konstatoval, že zase dání j e usnášeníschopné.

Yážené ďámy, vážení pánové, občané obce'
Srdečně vás vítám na dnešním mimořádném 31. jednání zastupitelstva obce.

Zapisovatelkou dnešníhojednáníjmenuji: 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 ZáměI bere na vědomí.

Usnesení č. 1 b}'lo přiiato.

Program dnešního jednání:

1. Kontrola přijafých usnesení
2. Zpráva o činnosti obce
3. Zá|ežitosti 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 Zámě| schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce ZáměI.

Usnesení č. 2 bylo přijato.

1. Kontrola přijatých usnesení
6. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu obce přípravou výběrového Ťízeni

zadávací dokumentace pro nákup techniky pro manipulaci s odpady ve sběrném dvoře
s kompostárnou v obci ZáměI.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, Že starosta obce zpracovává výběrové Ťízeni ana
příštím zastupitelstvu obce schválíme fitmy, které budeme oslovovat.

Usnesení č. 3 bylo přijato.

2. Znráva o činnosti obce

2.|. Pan " 
) provedl naházení garážepro hasičskou techniku.

2.2. s panem J ' 
zavŤela obec Záměl Dohodu o provedení práce na kterou

může odpracovat 300 hodin.-

2.3. Proběhlo jednání s firmou oredo o autobusech v Královéhradeckém kraji.

2.4. Sdružení MAS Splav nrím poskylo v rámci svého projektu několik zaměstnanců' kteří
v naší obci budou provádět potřebné práce na veřejné zeleni po dobu 14 dnů.

2.5. Hasiči organizovali pálení čarodějnic a občanské sdruŽení Má Vlast - Můi Domov
pořádalo putování ke studánkám.

2.6. pol<račuje jednání s Povodím Labe o směně pozemků a koupi pozemku od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.

Návrh usnesenÍ:
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí.

Usnesení č. 4 b}'lo přijato.



3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení

3.1. Zpráva qiběrové komise.
?astupitelstvu obce Zámě|je ke schváleni předložena zpráva výběrové komise na akci
Cistička u školy v obci ZáměL

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje firmu, která splnila všechna kritéria požadovanána akci
Čistieka u školy v obci Záměl. Jedná se o firmu Vaspo Vamberk, S.r.o. 

' 
Smetanovo nábŤeží

I50,5I7 54 Vamberk s cenovou nabídkou 2227 813, 30 Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s firmou Vaspo
Vamberk, S.r.o. ' Smetanovo nábřeži 150, 517 54Yamberk na akci Čistieka u školy v obci
Zámě|.

Hlasování:
Kdo je pro: 7 hlasů
Kdo je proti: 0 hlasů
Kdo se zďržel hlasování: 0 hlasů

Usnesení č. 5 bylo přijato.

3.2. Návrh na koupi pozemku od pana a paní Krčmarikovýcho
Záměl čp.83.
Zastupitelstvu obce Zámělje předložen návrh na koupi pozemku S parc. č.58612 od pana a
paní ' , : ^ l. Jedná Se o pozemek na kterém stojí chodník. Pozemek byl
oddělen geometrickým plánem Č,.411-16212012 oď fi.-y Geodezie Javornice.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje koupi pozemku S parc' č.58612 od pana apaní'\', 

Iedná se o pozemek na kterém stojí chodník. Pozemek byl
oddělen geometrickým plánem ě.411-16212012 od fi.-y Geodezie Javomice. Pozemek má
ýměru 24 mz. Kupní cena je dohodnuta na 5,- Kč za I m2 .

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouql na koupi pozemku s parc. č.
586l2odpanaapaní " ' 1 -! ",|.

Hlasování:
Kdo je pro: 7 hlasů
Kdo je proti: 0 hlasů
Kdo se zdržel hlasování: 0 hlasů

Usnesení č. 6 b}'lo přijato.



3.3. Návrh pana starosty na připravení směny pozemků s paní Novákovouo
Záměl čp.77.
Zastupitelstvu obce ZáměIje předložen návrh pana starosty na směnu pozemků s paní

-- obec ZáměI do svého vlastnictví přijme od paní
pozemek S parc. č.5I]l2 o výměře 30 m2 apaní] tázatento pozemek obciZáměI
pozemek parc. č. I009l28 o výměře 73 m2.

Návrh usnesenÍ:
Zastupitelstvo obce ZáměI pověřuje starostu obce přípravou všech právních a procedurálních
kroků, aby mohla byt na příštím zastupitelstvu směna pozemků s paní l ,

' Schválena.
ZastuPitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouly s paní )

Hlasování:
Kdo je pro: 7 hlasů
Kdo je proti: 0 hlasů
Kdo se zdržel hlasování: 0 hlasů

Usnesení č. 7 b}'lo přijato.

3.4. Žádost pana Josefa Trejtnara na koupi pozemku.
Zastupitelstvu obce je ke schválení předložena žádost pana '

na koupi pozemku s parc. č.I22l2 v obci ZáměL

Návrh usnesenÍ:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost pana. na koupi
pozemku v obci Záměl. Jedná se o pozemek s parc. č. I22l2 o ýměře I07 m2 Zacenl
50,-Kč za I m2 . Vklad na Katastrální úřad hradí kupující.

Hlasování:
Kdo je pro: 7 hlasů
Kdo je proti: 0 hlasů
Kdo se zdržel hlasování: 0 hlasů

Usnesení č. 8 bylo přijato.



3.5. Nabídka společnosti CODEXIS.
Zastupitelstr,'u obce ZáměIje předloŽena nabídka společnosti CODEXIS. Program záIohy
online dle cenové nabídky.

Návrh usnesenÍ:
Zastupitelstvo obce Záměl neschvaluje nabídku společnosti CODEXIS. Program záIohy
online dle cenové nabídky.

Hlasování:
Kdo je pro: 0 hlasů
Kdo je proti: 7 hlasů
Kdo se zďržel hlasování: 0 hlasů

Usnesení č. 9 neb}'lo přijato.

3.6. Rozpočtové opatření č. 8,9o l 2013
Zastupitelstvo obce Zámělje seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 8,9 l 2013 l vizpŤíIoha.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ZáměI bere na vědomí rozpočtové opatření ě.8,9 l 2013 l vizpŤíIoha.

Usnesení č. 10 b}'lo přijato.

4. Diskuze.

4.1. Do diskuse podala příspěvek paní Hlaváčková, která se ptala, zda se bude opravovat
lávka u vodníka. Na dotaz pan starosta odpověděl.

5. Usnesení

Usnesení bylo schváleno dle připraveného návrhu.



6. Závěr

Pan starosta poděkovalpřítomným zaučast a ukončilmimořádné veřejné zasedáni
č.3t l 2013 Zastupitelstva obce ZáměI.

Skončenov: 18.40hodin

Zapsa|a: Milena Kaplanová

Starosta: Josef Novotný

ověřili: Ing. Milena Krupičková a Ing. Josef Myšák


