
Zápis z 35. zasedání Zastupite|stva obce v ZámélJ konaného
dne 21. 10.2013 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miros|av Rozkot CSc.,
Ing. Milena Krupičková, Ing. Josef Myšák, Jaroslava PišIová a
Jan Stašák
Omluven: -
Přítomno: 23 občanů

Jednání řídí: .Iosef Novotný. staťosta

K''n.tat,'r al. zc z].edjrlr je usnaŠenlschoprlé'

váŽené dámy' váŽení pánové, občané obcc,
srdečně vás vítám na dnešním 35. jednání zastupitelstva obce'

Zapisovate]kou dnešního jedrrání jmenuji l Milenu Kaplanovou
Sčítánim hlasů por'ěřuiil Jaroslavu Pišlovou
ověřovateli Zápisu jmenuii: Ing. Milenu Krupičko\'ou a Ing. Josefa Myšilka

HlasoYání:
(do je p-u: 7 hla.u
(do je p-o i: 0 hla.ů
KJo se zdrzel l-lasor anl 0 hh'u

Návrh usnesení:
/a.tupitcl.trn obce línil bere na redorl r'

Usneseni č. l by]o Blijao.

Program dnešního iednání:

1. Kontrola přijatých usnesení
2. Zpráva o činnosti obce
3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schvá|eni

'1. Diskuze
5. Usnesení
6. Závěr

Má někdo připomínky nebo doplnění k dnešnímu programu?
Pokud nikdo nemá připomínky, dávám hlasovat o předloženém progřamu:



Hlasování:
Kdo je pro: 7 1r1asů
KJo jc proti: 0 n.asů
Kdo .e /dr7el Lrd\o\,1.1 0lrlasu

Návrh usnesení:
Zastupitelst\o obce Zámě] schva1uje program dnešníhojednání zastupiteistva obce Zán1ě].

Usncscl! Č' 2 br lo nriiato

1. Kontrola přiiatÝch usneseni
6. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpiseln smloura s panenr Michalem

Hovorkou, byrem Zán1ěl čp.193 na pronájem óásti obecního pozemku s parc.č. 212l]
a pozemku s palc.č' 212/2'

' 7. 
-Zastupitelývo 

obce Záměl pověřuje starostu podpisem sm]oul,y s manžely sršňovými,
bytem Záměl čp. 9 na směnu pozenků s parc' č. 103 9/7 za pozemek s iarc.č' l03 9/ó.

Návrh usnesení:
6. Zastupitelstvo obce Záněi bere rra vědomí' Že starosta po(lepsal smlouv.r s panem

Micha1em Flovorkou. byten Záměl čp.193 na plonájem částj obecního pozemku s parc.č'
212/1 a pozernku s parc.č.21212.

7. Zastupitelst\'o obce Zámě1bere na r'ědomí. že stalosta podepsal smlouvu s manže]y
srši1o\'ýnri. bytem Zámě1 čp' 9 na sněnu pozemkťt s parc' č. 1039/i za pozernek s parc.č'
1039i6.

Usnesení č' 3 b]-lo při-iato'

2. Zpráva o činnosti obce

2.2. Pod přístieškem za školou byly r'ra zem poloŽeny panely a přisťešek bude využit na
parko\'ání v1eku za tlakto1.'

L3: Zaměstnanci opravi]i část cesty vedoucí Ze Záněle k Melklovicim. ořezali Ži!ý nlot
na Halanlkác1r a vymalovali kuchyri(u a klubovnu lrasiěů.

2Á v u]ici Za školorr se nadáIe řeší kanalizace' Pan Ing. Nosek vypracuje projektovotr
dokunentaci a doporuči da]ší řešení stávajicího sta\'u'

Návrh usnesení:
Zastupitelstr'o obce Zámě] bole na vědomí.

Usnesení č' 4 bYlo přijato.



3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k proiednání a schválení

f-! Obecně závazná vyhláška č.112013,o místním poplatku za pÍovoz
systému shromažd'ování, sběru přepravy, třídění, lryužívání a odstraňování
komuná|ních odpadů.
Zastupitelstl'u obce Zámě1je předložena kc scbvá1ení obecně závazná vyhláška č. 1/2013. o
nlístním poplatku za provoz systénu shromaŽďování' sběru přepra\T' třídění. u!Žívani a
odstlaňování komulálních odpadů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obco Zriměl schvaluje obecně závaznou vyhlášku č' 1/2013' o místním
poplatku za provoz systému slŤomažďování, sběru přeprav'v' třídění' využívání a
odstraior'iíní kon'runá1ních odpadů.

Hlasováni:
Kdo ie pro:
Kdo.ie proti:
Kdo se zdržel hlasování:

Usnesení č' 5 bvlo piiiato'

Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je protil
Kdo se zdrŽel hlasování:

Usnesení č.6 bv]o přiida.

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

7 hlasů
0 hlasťr
0 hlasů

!| Pověření komise na kontrolu příspěYkové orga nizace Zš záměL
Zastupite1snu obce Zámělje předloŽena žádost pana starosty na pověření komise na kontlolu
příspěl'kové organizace ZŠ Záměl.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl pověřlje pana Ing' Milos]ava Rozkota CSc. a paní Milenu
Kaplanorou lon.rolou pirspérkcré olga1lzace lš ldmé]'

!! Směnná sml ouva mezi obcí Záměl a paní Petrou Novotnou bytem
Zámě| čp,125 na pozemky s parc.č.17912,l12,75612 dle geometrického
p|ánu číslo 429-13712013 za pozemek s parc. č.983/3 a 7ó8ll.
zastupitelstvu obce Zámě]je předloŽen návrh zríměru směny pozemků mezi obcí Zárrrě1 a
paní Petlou Novotnou bytem Záměi čp' 125 na pozemkv s par c'č' 11912, II2,'7 56/2 dle
georletlického plánu číslo 429-137/2013 za pozenky s parc. ě'983/3 a 768/1'



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje návrh zráměru směny pozemků mezi obcí Zámě1 a paní
Petrou No\'otnou býem Zánrěl čp' 125 na pozemky s parc' č. 149/2, I12''756/2 dle
geometrického p1rinu číslo 429-13'712073 zapozemky s parc. č'983/3 a 7ó8ll'
Pozemek s parc'č' 983/3 a 768/1 přejde do vlasfuictví paní Pefuy Novotné' b)tem Záměl
čp. 125 a pozemek s parc'č. 149/2.1 l2 a 756/2 piejde do vlastnictví obce Záměl.
Zastupilelstvo obce Záměl pověítje starostujednáním s paní Petrou Novotnou. b}.ten Záměl
čp. 125 o Záměru směny pozenrků s parc. č.I49l2,II2,75612 za pozemek s parc.c.
983/ll a 768/1.

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

Usnesení č.7 bvlo Dřiiato.

Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je protir
Kdo se zdržel h1asoviání:

l]snesení č.8 bvlo p!ij4!q

7 hlasů
0 h1asů
0 hlasů

7 hlasů
0 blasů
0 hlasů

3:!L Žádost o dotaci Z operačního programu životního prostředí na
zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.
Zastupite]stvu obce je předloŽen ťiálah na podání Žádosti o dotaci z opelačního proglamu
životního prostředí na zkvalitněni nakládání s odpad'v a odstlaliování stalých ekologických
zátéží'

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje stařostu zajištěním a podáním Žádosti o dotaci
z operačního progranru Životního prostředí na zkvalitnění nakládání s odpady a odstlaňování
starých ekologických zátěŽí.

},! Návrh na koupi pozemku od pana Petra Hvězdy' Záměl čp.54.
Zastupitelstvu obce Zámě1je předložen návrh na koupi pozemku s parc. č. 758/1 od pana
Petra Hvězdy. Záměl čp'54.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schva1uje koupi pozemku s parc- č. 758/l od pana Petra Hvězdy,
Záměl čp' 54. Pozemek má výměru 1098 m2. Kupní cena je dohodnuta na 25,- Kč za l m2'
Ce]ková cena činí 27 450_-Kč-
Zastupitelst\'o obce Záměl pověřuje stalostu podpisem smlouvy na koupi pozemku s parc. č.
758/1 odpana PetÍa Hvězdy, Zárnělčp.54 za cenu 27 450,-Kč'



Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo sc zdržel hiasovárrí:

Usncsení č.9 bvlo ořiiato'

Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdrŽe] 1r1asování:

Usneseni č' i0 bvlo pňiato.

f.,(. Zajištění automatického spínání veř€jného osvětl€ní.
Žastupite1stvu obce Zámělje předloŽena ke schválení nabidka pana Josefa Trejtnala na

zajišt8ní a scřízení spíniíní veieiného osvětlení, které bude nastaveno pomocí Zakoupených

astrononických spínacích hodin na všechna čtyři odběrrrá mista'

Návrh usneseni:
Zas|Llpitelstvo obce Záměl schva]uje nabídku pana Jo sefa 'I'1e itnara na zajištění a seřízeni

spínání veřejrrého osvětlení, které bude nastaveno ponocí zakoupených astrononjckých
spínacích hodin na všechna čtyii odběrná n]ísta' Celková cena nepřesáhne 16 000,_Kč včetně

I)PH.

7 h]asů
0 hlasů
0 hlasů

7 hlasů
0 h]asů
0 hlasů

3.7. Rozpočtové ooatření č.20.21 / 2103
Zastupitelstl'o obce Zámělje seznámeno s lozpočtovým opatřením
č. 20,21 / 20l3 / viz příloha.

Návrh usnesení:
Zastupite1stvo obce Záměl bet'e na l'ědomí rozpočtové opatření
č. 20.21 / 20l3 / \'iz piíloha'

Usrreseni č' 11 bvlo přiiato.

!!. Zahradnické úpravy po výstavbě čov projekt,, Čistička u školy
v obci Záměl "
Zastupite]stvLt obce Záměl je piedloŽena nabídka pana Jana SIšně' K Marečku 343.

Potš;jn 517 '13 na proveclení zahradnlckých pracirra výsarlbě zelenč rra zahradě ZŠ a MŠ
po r'ýstar''bě ČoV u školy v obci Záněl.



Návrh usnesení:
Zastupjte]stvo obce Záměl schvaluje nabídku pana Jaía slšně, K Marečku 343'
Potštejn 517 43 na provedení zahradnických prací na výsadbě zeleně na zabmdě ZŠ a MŠ
po výstavbě Čov u ško]y v obci Zríměl' Cena prací nepřekročí 60 000,_ Kč bez DPH.

Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je p.oti:
Kdo se zdrŽel hlasování:

Usnesení č' 12 bvlo Dřiiato.

7 hlasů
0 h]asů
0 hlasů

(

4- Diskuze-

4t Do diskuze nebyl vznesen žádný přispěvek.

5. IJsnesení

Usnesení byJo schváleno d1e připraveného náwhu'

6' Závěr

Pan starosta poděkoval přítolrriým za účast a ukončil veřejné zasedání č' 35 / 2013
Zastupitelstva obce Zríměl.

skončenov i 19'30 hodin

Z^psal^l Milena Kaplanová

starosÍa: Josef Novotný

ověřili: lng. \'lileoa Krupičkorá a lng. Josef \4yšák


