Zápis z 12 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného
dne 21. 9. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.
Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková,
Renata Štefková, Ing. Josef Myšák, Ing. Martin Šklíba,
Omluven: Ing. Miroslav Rozkot CSc.,
Přítomno: 21 občanů

Jednání řídí:

Josef Novotný, starosta

Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné.
Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,
Srdečně vás vítám na dnešním 12. jednání zastupitelstva obce.
Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: Milenu Kaplanovou
Sčítáním hlasů určuji:
Renatu Štefkovou
Ověřovateli zápisu určuji:
Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Martina Šklíbu
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

6 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:

6 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 – Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje:
5. Starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu majetku č.j
UZSVM/HRK/2738/2015 – KRKM mezi Českou republikou- Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových se sídlem Rabínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupenou
Ing Hanou Seidlovou, ředitelkou Územního pracoviště Hradec Králové, na základě Příkazu
č. 6/2014, ( dále jen „ převodce “ ) a obcí Záměl se sídlem Záměl 158, 517 43 Potštejn,
zastoupená Josefem Novotným, starostou, ( dále jen „ nabyvatel “).
6. Starostu podpisem dodatku č. 4 ke smlouvě o pronájmu pozemku, číslo: 342 na které se
dohodly smluvní strany: Farma Tichý a spol. a.s., Záměl čp. 226, 517 43 Potštejn, jako
nájemce-uživatel a obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn, jako pronajimatel-vlastník.
7. Starostu podpisem smlouvy s panem Pavlem Polákem, Sokolská 1342, 516 01
Rychnov nad kněžnou na stavební opravy asfaltové komunikace v Záměli za cenu
309 760,-Kč.
8. Starostu podpisem smlouvy o poskytnutí neúčelového finančního daru z rozpočtu obce
Záměl schváleného dne 17. 8. 2015, usnesením č. 11/2015 mezi poskytovatelem-obcí Záměl,
Záměl 158, 517 43 Potštejn, zastoupená starostou Josefem Novotným a příjemcem-Svazem
tělesně postižených, 517 43 Vamberk, zastoupená Ludmilou Skalickou.
9. Starostu podpisem smlouvy o poskytnutí neúčelového finančního daru z rozpočtu obce
Záměl schváleného dne 17. 8. 2015, usnesením č. 11/2015 mezi poskytovatelem-obcí Záměl,
Záměl 158, 517 43 Potštejn, zastoupená starostou Josefem Novotným a příjemcem-Českým
svazem včelařů, os Základní organizace Záměl, Záměl 16, 517 43 Potštejn, zastoupená Marií
Daleckou.
10. Starostu podpisem smlouvy na zpracování žádosti o dotaci na akci: „ Dovybavení
Sběrného dvora v obci Záměl “ mezi objednatelem-obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn
zastoupená starostou Josefem Novotným a zhotovitelem-Dotace Snadno spol. s.r.o.,
Legionářů 72/15, 276 01 Mělník.

Návrh usnesení:
5. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal smlouvu o
bezúplatném převodu majetku č.j UZSVM/HRK/2738/2015 – KRKM mezi Českou
republikou- Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rabínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupenou Ing Hanou Seidlovou, ředitelkou Územního
pracoviště Hradec Králové, na základě Příkazu č. 6/2014, ( dále jen „ převodce “ ) a obcí
Záměl se sídlem Záměl 158, 517 43 Potštejn, zastoupená Josefem Novotným, starostou, ( dále
jen „ nabyvatel “).

6. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal dodatek č. 4 ke
smlouvě o pronájmu pozemku, číslo: 342 na které se dohodly smluvní strany: Farma Tichý a
spol. a.s., Záměl čp. 226, 517 43 Potštejn, jako nájemce-uživatel a obec Záměl, Záměl 158,
517 43 Potštejn, jako pronajimatel-vlastník.
7. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal opravenou smlouvu
s panem Pavlem Polákem, Sokolská 1342, 516 01 Rychnov nad kněžnou na stavební opravy
asfaltové komunikace v Záměli za původní cenu 309 760,-Kč za 209m2. Nová cena je
475 337,-Kč za 322m2.
8. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal smlouvu o poskytnutí
neúčelového finančního daru z rozpočtu obce Záměl schváleného dne 17. 8. 2015, usnesením
č. 11/2015 mezi poskytovatelem-obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn, zastoupená
starostou Josefem Novotným a příjemcem-Svazem tělesně postižených, 517 43 Vamberk,
zastoupená Ludmilou Skalickou. Neúčelový finanční dar z rozpočtu obce Záměl byl
poskytnut.
9. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal smlouvu o poskytnutí
neúčelového finančního daru z rozpočtu obce Záměl schváleného dne 17. 8. 2015, usnesením
č. 11/2015 mezi poskytovatelem-obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn, zastoupená
starostou Josefem Novotným a příjemcem-Českým svazem včelařů, os Základní organizace
Záměl, Záměl 16, 517 43 Potštejn, zastoupená Marií Daleckou. Neúčelový finanční dar
z rozpočtu obce Záměl byl poskytnut.
10. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal smlouvu na zpracování
žádosti o dotaci na akci: „ Dovybavení Sběrného dvora v obci Záměl “ mezi objednatelemobcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn zastoupená starostou Josefem Novotným a
zhotovitelem-Dotace Snadno spol. s.r.o., Legionářů 72/15, 276 01 Mělník.
Probíhá příprava na podání dotace.
Usnesení č. 3 bylo přijato.

2. Zpráva o činnosti obce
2.1. Probíhá oprava nepronajatých místností v administrativní budově v areálu mlýna
čp. 227.

2.2. Zaměstnanci obce prořezali větve keřů a stromů v okolí obecních komunikací.
2.3. Firma Altero s.r.o., Záměl 78 vyrobila a namontovala v budově obecního úřadu
v podkrovní místnosti kuchyňský kout.

2.4. Dne 19. 9. 2015 uspořádali hasiči v obci sběr železného šrotu a papíru.
2.5. Vandalové poškodili osvětlení lávky u vodníka. Věc řešíme s pojišťovnou. Opravu
osvětlení provede pan Josef Trejtnar.

2.6. V provozu jsou nové internetové stránky obce Záměl.

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

3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení
3.1. Žádost o pronájem místnosti se sociálním zařízením v administrativní
budově v areálu mlýna čp. 227.
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena žádost paní Renáty Toužimské,
Záměl čp. 220, 517 43 Potštejn o pronájem jedné místnosti se sociálním zařízením
v administrativní budově v areálu mlýna čp. 227 za účelem podnikání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou žádost paní Renáty Toužimské,
Záměl čp. 220, 517 43 Potštejn o pronájem jedné místnosti se sociálním zařízením
v administrativní budově v areálu mlýna čp. 227 za účelem podnikání.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s paní Renátou Toužimskou,
Záměl 220, 517 43 Potštejn o pronájem jedné místnosti se sociálním zařízením
v administrativní budově v areálu mlýna čp. 227.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 5 bylo přijato.

3.2. Žádost o pronájem místnosti se sociálním zařízením v administrativní
budově v areálu mlýna čp. 227.
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena žádost paní Martiny Kostruhové,
Záměl čp. 211, 517 43 Potštejn o pronájem jedné místnosti se sociálním zařízením
v administrativní budově v areálu mlýna čp. 227 za účelem podnikání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou žádost paní Martiny Kostruhové,
Záměl čp. 211, 517 43 Potštejn o pronájem jedné místnosti se sociálním zařízením
v administrativní budově v areálu mlýna čp. 227 za účelem provozovny kadeřnictví.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s paní Martinou
Kostruhovou, Záměl čp. 211, 517 43 Potštejn o pronájem jedné místnosti se sociálním
zařízenímv administrativní budově v areálu mlýna čp. 227 za účelem provozovny kadeřnictví.

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

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 6 nebylo přijato.

3.3. Nabídka na položení dlažby v administrativní budově v areálu mlýna
čp. 227.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena nabídka pana Zdeňka Astra, Chábory 18, 518 01
Dobruška na položení dlažby v administrativní budově v areálu mlýna čp. 227.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou nabídku pana Zdeňka Astra, Chábory 18,
518 01 Dobruška na položení dlažby v administrativní budově v areálu mlýna čp. 227.
Cena nivelace za 1m2 je 150,-Kč a položení dlažby za 1m2 je 450,-Kč. Předpokládaná cena za
obojí je 35 000,-Kč. Cena bude upřesněna dle skutečných m2 za nivelaci a za pokládku
dlažby.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s panem Zdeňkem Astrem,
Chábory 18, 518 01 Dobruška na položení dlažby v administrativní budově v areálu mlýna
čp. 227.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 7 bylo přijato.

3.4. Navýšení dofinancování dotace z Královéhradeckého kraje na
projekt: „ Čistička v obci Záměl “.
Zastupitelstvu obce Záměl je starostou předložena žádost ke schválení navýšení
dofinancování dotace z Královéhradeckého kraje na projekt: „ Čistička v obci Záměl “.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje starostou předloženou žádost na navýšení dofinancování
dotace z Královéhradeckého kraje na projekt: „ Čistička v obci Záměl “.
Celková výše projektu činí 980 100,-Kč. Původní žádost byla ve výši 85%, z čehož vyplývá
spoluúčast obce ve výši 147 015,-Kč.
Po jednání s poskytovatelem dotace, Královéhradeckým krajem byla odsouhlasena dotace na
projekt: „ Čistička v obci Záměl “ ve výši 650 000,-Kč a tím se navýšila částka dofinancování
obce z vlastních zdrojů na částku 330 100,-Kč.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje účetní paní Štěpánku Slezákovou, aby provedla
rozpočtové opatření, které se bude týkat dotace na čističku v obci Záměl.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy s Královéhradeckým krajem jako
poskytovatelem dotace na projekt: „ Čistička v obci Záměl “.

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

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 8 bylo přijato.

3.5. Bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení návrh starosty na bezúplatný převod
pozemků od Státního pozemkového úřadu. Pozemky jsou určeny vydaným územním plánem
k zastavění stavbou pro bydlení.
Jedná se o tyto pozemky: pč. 100/8- orná půda, pč. 100/21- orná půda, pč. 100/22- orná půda,
pč. 100/30- 100/32- trvalé travní porosty.
Jde o opětovné podání původní žádosti schválené dne 17. 2. 2012 na veřejném zasedání
zastupitelstva č. 26/2012. Žádost byla podána na pozemkový fond čj. 19. 12. 2012.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje návrh starosty na bezúplatný převod pozemků od
Státního pozemkového úřadu. Pozemky jsou určeny vydaným územním plánem k zastavění
stavbou pro bydlení.
Jedná se o tyto pozemky: pč. 100/8- orná půda, pč. 100/21- orná půda, pč. 100/22- orná půda,
pč. 100/30- 100/32- trvalé travní porosty.
Jde o opětovné podání původní žádosti schválené dne 17. 2. 2012 na veřejném zasedání
zastupitelstva č. 26/2012. Žádost byla podána na pozemkový fond čj. 19. 12. 2012.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby opětovně podal návrh na bezúplatný převod
pozemků od Státního pozemkového úřadu. Pozemky jsou určeny vydaným územním plánem
k zastavění stavbou pro bydlení.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 9 bylo přijato.

3.6. Rozpočtové opatření č. 9 / 2015.
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 9 / 2015 / viz příloha.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9 / 2015 / viz příloha.
Usnesení č. 10 bylo přijato.

3.7. Stavební dozor na stavbu „ Čov v obci Záměl “.
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena žádost pana starosty na zajištění
stavebního dozoru na stavbu „ Čov v obci Záměl “ a navrhuje pana Ing. Ladislava Noska,
Jahodov 9, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje starostou předloženou žádost na zajištění stavebního
dozoru na stavbu „ Čov v obci Záměl “ a navrženého pana Ing. Ladislava Noska, Jahodov 9,
516 01 Rychnov nad Kněžnou, který stavební dozor zajistí.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s panem Ing. Ladislavem
Noskem, Jahodov 9, 516 01 Rychnov nad Kněžnou na zajištění stavebního dozoru na stavbu
„ Čistička v obci Záměl “.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 11 bylo přijato.

3.8. Stanovení určeného zastupitele pro zpracování Zprávy o uplatňování
územního plánu.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen návrh na schválení určeného člena zastupitelstva-tj.
„ určeným zastupitelem “ pro spolupráci na zpracování a projednání zprávy o uplatňování
územního plánu v uplynulém období pana Josefa Novotného.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený návrh na schválení určeného člena
zastupitelstva-tj. „ určeným zastupitelem “ pro spolupráci na zpracování a projednání zprávy
o uplatňování územního plánu v uplynulém období pana Josefa Novotného.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 12 bylo přijato.

4. Diskuze.
4.1. Do diskuze podal pan Ing. Josef Myšák příspěvek, který se týkal nepřehledné křižovatky
u lávky s vodníkem.
Zastupitelstvo obce Záměl navrhuje dvě varianty řešení, a to :
1. Dohodnout s vlastníky nemovitostí sousedících s křižovatkou skácení dřevin, které brání
v tom, aby byla křižovatka přehledná.
2. Rozšíření místní komunikace vedoucí křižovatkou, tím by vznikl dostatečný prostor pro
dvě míjející se vozidla. Dále by se tímto zamezilo možnosti parkování vozidel.
Řešení bude upřesněno po jednání s Barnetovými čp. 39 a Trejtnarovými čp. 41.

5. Usnesení
Usnesení bylo schváleno dle připraveného návrhu.

6. Závěr
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání č. 12 / 2015
Zastupitelstva obce Záměl.

Skončeno v :

19.30 hodin

Zapsala:

Milena Kaplanová

Starosta:

Josef Novotný

Ověřili:

Ing. Milena Krupičková a Ing. Martin Šklíba

