
potraviny. To je totiž bioodpad, který může mít hygienická rizika. Do 
kompostu patří jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního 
rozkladu (např. zbytky potravin, odpad ze zeleně, čajové sáčky, skořápky od 
vajec, apod.)více informací naleznete na www.ekodomov.cz

Závěrem: Dbejte prosím na čistotu a správné tříděných odpadů. Hnijící 
potraviny značně znepříjemňují práci lidem, kteří musí ručně vámi přetříděné
odpady dále roztřídit do jednotlivých kategorií.

V ten kouzelný vánoční čas
Ať přání se vyplní každému z Vás.

Děti i dospělí v zázraky uvěří,
Lásku a štěstí naleznou u dveří.

Krásné prožití svátků vánočních
A mnoho štěstí do nového roku 
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Z veřejného zasedání 

Zastupitelstva Obce Záměl

Usnesení č. 20/2012 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného 
dne 18. 06. 2012 v 18,00 hodin v penzionu Orlice.

I/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka , 
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Jaroslavu 
Pišlovou
4.  Zprávu o činnosti obce.
3.  Kontrolu přijatých usnesení.
8.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí cenovou studii na rekonstrukci mlýna.

II/ Zastupitelstvo obce schvaluje:
2.  Program jednání č. 20/2012
5.  Zastupitelstvo obce schvaluje žádost paní Jindry Müllerové ředitelky ZŠ a 
MŠ Záměl o souhlas s převodem zisku z minulých let ve výši 3 186,03 Kč do 
rezervního fondu. 
6. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost jednatele společnosti  / Kašpar 
autoškola s.r.o. / Jaroslava Kašpara, nar. 16.9.1973, bytem K Marečku 168, 
Potštejn 517 43 o pronájem pozemku parc.č. 1091 v areálu mlýna za účelem 
autocvičiště pro začínající řidiče. Cena pronájmu pozemku za rok je 500,-Kč.
7.  Zastupitelstvo obce schvaluje návrh starosty Josefa Novotného na vstup 
obce Záměl do DSO „ Mikroregion Rychnovsko‘‘
9.  Zastupitelstvo obce schvaluje souhlas s nasazením hasičské jednotky mimo 
území zřizovatele.
Pomoc bude poskytována sousedním obcím ( Potštejn, Vamberk, Merklovice, 
Doudleby nad Orlicí, Proruby, Polom a Lhoty u Potštejna ). Tento souhlas se 
nevztahuje na obojživelný transporter  PTS-10.
Obec Záměl nebude požadovat finanční náhrady za tento výjezd.
10.  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opaření č. 6,7,8,9 / viz. příloha
11.  Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci 
veřejného osvětlení. Výše dotace : 90% z nákladů na rekonstrukci. 
Spolufinancování je nutné ve výši 10% nákladů na rekonstrukci +5tinásobek 
roční vzniklé úspory el. energie + náklady na doprovodné projektové činnosti 
přesahující 5% z nákladů
na rekonstrukci.
12.  Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č.527/12 mezi BETONIKOU spol. 
s.r.o., se sídlem Lobodice 221, 751 01 Tovačov a Obcí Záměl zastoupenou 
starostou Josefem Novotným na zboží a služby. 
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Kupní cena se stanoví dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 
526/1990 Sb., o cenách a činí celkem 130.529,-Kč.

Usnesení č. 21/2012 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného 
dne 16. 07. 2012 v 18,00 hodin v penzionu Orlice.

I/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Jana Stašáka,  
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Jaroslavu 
Pišlovou.
4.  Zprávu o činnosti obce.
3.  Kontrolu přijatých usnesení.

II/ Zastupitelstvo obce schvaluje:
2.  Program jednání č. 21 / 2012
5.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Zakladatelskou smlouvu a Stanovy
DSO „ Mikroregion Rychnovsko.“
6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje přijetí dotace z dotačního programu 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Čistý kraj – Podpora realizace 
investic 
( z projektu EKO – KOM ) Tento projekt spočívá v modernizaci sběrného 
dvora a zavedení systému odděleného sběru, svozu a nakládání s bioodpady na 
území obce Záměl. V rámci projektu bude vytvořeno zařízení pro využívání 
bioodpadů BRKO. Výše dotace je 500 000,-Kč. 
7.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu o výpůjčce, která bude 
uzavřena mezi obcí Záměl a ZMD akciovou společností na část budovy čp. 227 
na základě kupní smlouvy ze dne 14. 12. 2011.   
8.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu o výpůjčce, která bude 
uzavřena mezi obcí Záměl a Farmou Tichý a spol. a.s. na část budovy čp. 227 
na základě kupní smlouvy ze dne 14. 12. 2011.  
9.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje upravenou smlouvu s Farmou Tichý a 
spol. a.s. na pronájem části budovy čp. 227, kolny a části chléva bez čp. na 
stavební parcele 43 a pozemkových parcelách 1093 o výměře 300 m2. Byla 
opravena a doplněna smlouva  ze dne 18. 1. 2012.
10.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje cenovou nabídku č.4 na projekt: 
Chodník
Záměl podél silnice III/3167  zpracovanou firmou Stavitelství DS s.r.o., 
Mírová 1446, Rychnov nad Kněžnou 516 0, která splňovala všechny podmínky 
zadavatele, proto byla vybrána komisí, která nabídky posuzovala. Její cena 
byla nejnižší a činí 324 420,-Kč s DPH.
11.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje zpracování předběžné kalkulace 
navrhovaných projektových prací, spojených s přípravou rekonstrukce objektu 
bývalého mlýna čp. 26  v Záměli. Předprojektová příprava (obstarání vstupních

Co mám dělat s použitým rostlinným olejem v domácnosti a obalem od 
oleje?
Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí 
nádobí, můžete jej vhodit do plastů. V případě, že tak neučiníte, vhazujte tento 
znečištěný obal do směsného odpadu. Olej totiž značně komplikuje následnou 
recyklaci tříděného odpadu. Použitý fritovací olej z domácnosti patří do 
sběrných dvorů, můžete jej uchovávat v kanystru a až ve větším množství 
odevzdat.
Do jakého kontejneru patří prostředky na hubení hmyzu?
U těchto přípravků se vždy řiďte pokyny na obalu. Ve většině případů patří do 
nebezpečného odpadu, odvezte je proto na sběrný dvůr. O nebezpečné 
vlastnosti výrobku  informuje oranžová výstražná značka na obalu.
Do jakého odpadu patří řasenka?
Řasenka je sice z plastu, ale je znečištěna zbytky barvy, proto ji vhazujte do 
směsného odpadu.
Kam mám vhodit obal od zubní pasty?
Do směsného odpadu. Tuby od zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou 
vrstvu. Navíc většinou zůstává určité množství pasty v tubě, takže se jedná o 
znečištěný obal.
Kam mám vhodit použité dětské pleny? 
Ty patří, stejně jako papírové kapesníky a dámské hygienické potřeby, do 
černého nebo šedého kontejneru na směsný odpad.
Kam patří odpad označený C/LDPE 90 (pytlík od cappuccina) a C/PAP 84 
(pytlík od polévky)?
Identifikační kód C/ znamená, že se jedná o obal vyrobený  kombinací různých 
materiálů, tudíž ve většině případů vhazujte takto označené obaly do směsného 
odpadu.
Výjimku tvoří například C/PAP, což jsou nápojové kartony, které patří 
sešlápnuté (a můžete je vhazovat i s víčky) do kontejnerů označených 
oranžovou nálepkou nebo oranžových pytlů.
Kam s odpadem, který nepatří do kontejneru na tříděný odpad? 
Obecně lze říci, že pokud se nejedná o elektroodpad, baterie, světelné zařízení, 
nebezpečný a objemný odpad nebo o odpad, se kterým se musí nakládat 
zvláštním způsobem (např. zbytky léčiv), lze ho odložit do nádob na směsný 
odpad.
Kam s vyjetým olejem nebo barvou? 
Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly a jinými chemickými látkami 
odevzdejte na místa určená ke sběru nebezpečných látek, většinou do sběrného 
dvora. Oleje se sbírají také na místech zpětného odběru, což mohou být čerpací 
stanice a autoservisy. Lepší je nechat si olej vyměnit v servisu. Ve většině 
případů je toto uvedeno na etiketě výrobku.
Můžu do kompostu dávat zbytky z vařených jídel?
Ano, ale nepatří tam například zbytky z masa a kostí nebo tekuté a silně mastné 
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Sklo
Co patří do skla: * nevratné láhve (např. láhve od vína nebo lihovin)

* sklenice bez obsahu potravin (např. sklenice od 
zavařenin, džemů apod.)
* skleněné obaly, vždy bez uzávěrů a obsahu (např. 
flakony od parfémů)
* tabulové sklo (patří do kontejnerů na barevné sklo) 
malých rozměrů nebo střepy

Co nepatří do skla: # zrcadla
# drátěné sklo
# olovnatý křišťál
# žárovky
# zářivky, úsporné žárovky, výbojky
# keramické výrobky (např. hliněné, porcelánové 
nebo keramické)
# skleněné nádobí (varné sklo)
# tvrzené sklo (z dveří, nábytku apod.)
# autosklo

Co se dále děje s vámi vytříděným sklem:
Odveze se do skláren, kde se provádí dotřídění. Z odevzdaného skla se ve 
sklárnách po vytřídění vyrábí nové výrobky ze skla. Sklo se dá recyklovat bez 
omezení.

Kam patří elektroodpad? 
Na místa zpětného odběru jako jsou prodejny, kde jste elektro pořídili. Odnést 
je můžete  také na sběrný dvůr. Více informací k elektroodpadu naleznete např. 
na stránkách www.asekol.cz a www.elektrowin.cz
Kam patří starý textil? 
Pokud je nositelný, věnujte ho charitě nebo ho ve větším množství odevzdejte 
do sběrného dvora. 
Co mám dělat s hliníkovými víčky od jogurtů a kovovými obaly? 
Kovové obaly a hliníková víčka odhazujte, pokud existuje ve vaší obci 
oddělený sběr, do sběrných nádob k tomu určených. Větší množství můžete 
odnést do sběrného dvora.
Co mám dělat s obaly, které jsou označeny C/PAP nebo C/PP? 
Tyto obaly nazýváme kombinované a patří do směsného odpadu. Skládají se ze 
dvou či více materiálů, které od sebe nejsou jednoduše oddělitelné. Takovým 
obalem je např. tzv. blistr na léky ("platíčko" se zatavenými tabletkami). 
Většinu kombinovaných obalů nelze zpracovat. Výjimkou je nápojový karton 
(pevný karton určený na nápoje nebo omáčky) a některé další kombinované 
papírové obaly.
Kam patří molitan?
V menším množství jej můžete vhodit do směsného odpadu, ve větším 
množství patří do sběrného dvora.

podkladů) činí 49.500,-Kč bez DPH. Navrhovaná cena projektové 
dokumentace činí 45.000,-Kč bez DPH.
12.  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opaření č. 10,11,12 / viz. příloha
III/ Zastupitelstvo obce neschvaluje:

IV/ Zastupitelstvo obce pověřuje:
7.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o výpůjčce 
mezi obcí Záměl a ZMD akciovou společností na část budovy čp. 227. 
8.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o výpůjčce 
mezi obcí Záměl a Farmou Tichý a spol. a.s. na část budovy čp. 227. 

Usnesení č. 22/2012 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného 
dne 20. 08. 2012 v 18,00 hodin v penzionu Orlice.

I/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka , 
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Jaroslavu 
Pišlovou
4.  Zprávu o činnosti obce.
3.  Kontrolu přijatých usnesení.
11.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí návrh paní ředitelky ZŠ 
v Záměli Jindry Millerové na kandidáty do Školské rady pro zastupování 
rodičů. Jmenován byl pan Josef Novotný a paní Helena Sršňová.

II/ Zastupitelstvo obce schvaluje:
2.  Program jednání č. 22 / 2012
5.  Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na pořízení územní studie pro využití 
zastavitelné plochy označené Z - 12.
Zastupitelstvo obce Záměl na svém veřejném zasedání dne 20. 8. 2012 přijalo 
usnesení č. 22 / 2012 ve znění :
1. Zastupitelstvo obce Záměl rozhoduje o pořízení územní studie ( dle § 30 
Stavebního zákona ) pro využití zastavitelné plochy označené Z - 12, 
vymezené Územním plánem Záměl ( vydaném dne 13. 12 . 2011 s účinností od 
28. 12. 2011 ) jako plochy, ve které je prověření změn jejího využití územní 
studií podmínkou pro rozhodování.
2. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost obce o pořízení územní studie u 
odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Rychnov nad 
Kněžnou. Zastupitelstvo určuje podmínky pro studii takto: Studie bude 
splňovat všechny náležitosti dle zákona a bude konzultována Městským 
úřadem Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí – silniční 
úřad a úřad územního
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plánování podle § 6 odst.1) písm.c) zákona č. 183 / 2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu ( Stavební zákon ), v platném znění, o pořízení 
územní studie dle § 30 stavebního zákona pro využití zastavitelné plochy 
označené Z – 12, vymezené Územním plánem Záměl ( vydaném      dne 13. 12. 
2011 s účinností od 28. 12. 2011 ) jako plochy, ve které je prověření změn 
jejího využití územní studií podmínkou pro rozhodování. Projektanta na 
vypracování studie si vyberou vlastníci pozemků na které studie zasahuje. 
Projektant musí splňovat kvalifikační předpoklady dle zákona a musí mít 
oprávnění tyto studie provádět. Obec požaduje se ke studii při jejím vzniku 
vyjadřovat. Studii hradí vlastníci pozemků.
6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje koupi kontejnerů pro kompostárnu od 
firmy Jan Mareš, Polská 577, Vamberk 517 54, IČO 11074426 za cenu 
117 000, -Kč, doprava 17 400, -Kč, celkem 134 400, -Kč. Ceny jsou včetně 
DPH. Kontejnery budou dodány do konce října.                                                                                                                                                                                   
7.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu s firmou Vaspo Vamberk 
s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk 517 54 na provedení díla: Výstavba 
kompostárny pro obec Záměl v celkových nákladech 283 980, -Kč vč. DPH.
8.  3.3.1.  Jako určeného zástupce pro spolupráci s DSO Mikroregion 
Rychnovsko  zastupitelstvo obce jmenuje a schvaluje starostu obce Josefa
Novotného. Pro zastupování v jeho nepřítomnosti jmenuje a schvaluje 
místostarostku obce Milenu Kaplanovou.
 3.3.2.  Pro spolupráci obce s Euroregionem Glacensis zastupitelstvo obce 
v nepřítomnosti určeného zástupce starosty obce Josefa Novotného jmenuje a
schvaluje pro zastupování obce místostarostku obce Milenu Kaplanovou.
 3.4.3.  Pro spolupráci obce s DSO Orlice zastupitelstvo obce v nepřítomnosti 
určeného zástupce starosty obce Josefa Novotného jmenuje a schvaluje pro 
zastupování obce místostarostku obce Milenu Kaplanovou.    
9.  Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o příspěvek na činnost pro Místní 
akční skupinu ( MAS ) Vyhlídka o.s. zastoupenou panem Pavlem Tichým. 
Výše příspěvku je 1 500, -Kč.
10.  Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o poskytnutí dotace z Programu 
rozvoje venkova ČR. Smluvní strany: Státní zemědělský intervenční fond, Ve 
Smečkách 33, Praha 1, 110 00 a Obec Záměl. Název projektu na který se 
dotace poskytuje: Chodník Záměl podél silnice III / 3167.
12.  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opaření č. 13,14,15,16 / viz. 
příloha.

III/ Zastupitelstvo obce neschvaluje:

IV/ Zastupitelstvo obce pověřuje:
9.  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem dohody o poskytnutí 
dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi Státním zemědělským 
investičním fondem a Obcí Záměl na realizaci projektu: Chodník Záměl podél 
silnice III / 3167.

Co nepatří do plastů
# plastový zdravotnický materiál (infuzní sáčky, 
zkumavky, injekční stříkačky atd.)
# znečištěné plasty
# obaly se zbytky potravin
# hračky, textil
# obaly z PVC
# podlahové krytiny (linoleum)
# trubky (novodur), hadice (zahradní)
# kabely včetně kabelové izolace (obsahuje PVC)
# pryžové výrobky (guma)
# CD nosiče, diskety, kazety (audio, video)
# obaly od olejů, barev, laků atd.

Co se děje s vámi vytříděnými plasty :
Plasty se svezou do třídírny druhotných surovin a ručně se dotřídí na jednotlivé 
kategorie (PET-láhve podle barev / polyetylenová fólie / plastové kanystry, 
polystyren / plastové obaly od saponátů, kosmetiky a kečupů / obaly od CD a 
DVD nosičů / kelímky od jogurtů a hořčice).
Společně s plasty lze třídit i nápojové kartony, pokud jsou kontejnery k tomu 
označeny. Z vytříděných plastů se vyrábí nové láhve, vlákna do oděvů, fólie, 
plastové kanystry, odpadkové koše, zahradní nábytek, palety, �atravňovaní
dlažby, atd.

Nápojové kartony (Tetrapack)
Co patří do plastů  obaly (kombinované) od džusů, vína atd.

Jedná se o kombinovaný obal z více materiálů a to 
papír, plastovou a hliníkovou fólii.
Vše řádně vypláchnuto a umyto!

Nepatří do plastů # papír (včetně papírových obalů od bonboniér)
# plast
# sklo
# potraviny

Co se dále děje s vámi vytříděnými nápojovými kartony:
Nápojový karton se sveze do třídírny druhotných surovin a ručně se 

dotřídí – z nápojových kartonů se vybere to, co do nich nepatří. Po oddělení 
papíru od hliníkové nebo plastové fólie se každá komodita dále zpracovává 
odděleně, nebo se nápojové kartony celé rozdrtí a slisují do izolačních 
stavebních desek.
Pokud máte nápojového kartonu málo, lze jej třídit společně s plastem. Platí 
pro zvony, které jsou těmito pokyny na kontejneru označeny. Taková nálepka 
na kontejnerech bývá v případech, kdy v obci není samostatný sběr nápojových 
kartonů a ty se sbírají dohromady například s plastovými odpady. Při 
následném dotřídění jsou tyto materiály odděleny.
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Shromážděné odpady jsou následně odváženy k využívání 
(materiálové, energetické využití, popř. recyklace). Pokud nelze odpady 
materiálově nebo jinak využít, tak jsou odstraňovány v zařízeních k tomu 
určených (spalovny, skládky), případně předány jiným oprávněným osobám.

Papír

Co patří do papíru:
* kartonové a lepenkové obaly (vlnitá i hladká 
lepenka)
* noviny, časopisy, katalogy, letáky
* knihy (bez vazby), sešity
* papírové obaly
* kancelářský papír (z tiskáren, kopírek, faxů, obálky)
* papírové sáčky, papírové tašky
* lepenkové obaly od vajec

Co nepatří do papíru:
# dětské papírové pleny
# znečištěný papír (mastný, mokrý
# nápojové kartony (např. obaly od mléka, džusů, 
vína apod.)
# papíry potažené fólií
# voskovaný, dehtovaný a asfaltový papír
# průklepový (uhlový) a pauzovací papír
# potahované obaly z mražených potravin
# tapety
# fólie, termopapír, nálepky, etikety
# fotografie a fotopapír, pohlednice
# hygienický papír (např. kapesníky apod.)
# krabičky od cigaret s celofánovým obalem a vnitřní fólií

Co se stane s papírem vámi vytříděným:
Papír se sveze do třídírny druhotných surovin a ručně se dotřídí na jednotlivé 
kategorie (vlnitá lepenka / noviny, časopisy, kancelářský papír / hladká 
lepenka). Z vytříděného papíru v papírnách znovu vyrábí papír, lze ho 
recyklovat až 7×.

Plasty
Co patří do plastů 

Vše řádně 
vypláchnuto a 

umyto!

* PET-láhve od nápojů
* plastové obaly od potravin
* láhve a obaly od čisticích prostředků a kosmetiky
* plastové sáčky a tašky
* balící fólie
* plastové kanystry
* polystyren
* obaly od CD/DVD

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s firmou 
Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk 517 54 na provedení 
díla: Výstavba kompostárny pro obec Záměl v celkových nákladech 283 980, -
Kč včetně DPH.

Usnesení č. 23/2012 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného 
dne 17. 09. 2012 v 18,00 hodin v penzionu Orlice.

I/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka , 
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Jaroslavu 
Pišlovou
4.  Zastupitelstvo obce bere ne vědomí zprávu o činnosti obce.
3.  Zastupitelstvo obce bere ne vědomí kontrolu přijatých usnesení.
5.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí oznámení o dokončení obnovy 
katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí umožněné 
zaměstnancem katastrálního úřadu ve dnech od 1. 10. –  3. 10. 2012 v době od 
8.00 -16. 30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Záměli. Ve dnech od 
3. 10. – 12. 10. 2102 bude zájemcům o nahlédnutí na digitalizovanou 
katastrální mapu umožněno již bez zaměstnance katastrálního úřadu.

II/ Zastupitelstvo obce schvaluje:
2.  Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání č. 23 / 2012
6.  Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o věcném břemenu mezi panem 
Milanem Balcarem, bytem Verměřovice 98, 561 52 Verměřovice a obcí Záměl 
zastoupenou starostou obce panem Josefem Novotným. Povinný z věcného 
břemene je vlastníkem mimo jiné pozemkových parcel 619/1, 619/4, 619/5, 
619/6, 622/20 v obci a katastrálním území Záměl. Na těchto parcelách se 
nachází komunikace a jsou určeny v případě živelných katastrof k evakuaci 
obyvatel, dle povodňového plánu obce Záměl ze dne 17.6.2011 schváleného 
MěÚ Rychnov nad Kněžnou odbor výstavby životního prostředí, č.j. OV6P-
17788/11-229/2011KŘ.
7.  Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o věcném břemenu mezi občany 
obce Záměl, kteří mají na svém soukromém pozemku umístěny sloupy 
veřejného osvětlení a obcí Záměl zastoupenou starostou obce panem Josefem 
Novotným. 
8.  Zastupitelstvo obce schvaluje opravu veřejného osvětlení od čp. 45  k dolní 
lávce, kterou provede firma Josef Trejtnar, Záměl 41, 517 43 Potštejn za cenu 
50 000,-Kč.
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, že obec zajistí a uhradí cenu plošiny, která 
bude využita při opravě veřejného osvětlení od čp. 45  k dolní lávce.
9.  Zastupitelstvo obce schvaluje žádost starosty obce na nákup motorové pily 
pro účely obce. Cena nepřekročí 16 000,-Kč.
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10.  Zastupitelstvo obce schvaluje žádost občanského sdružení „Můj domov, 
má vlast“ o prominutí poplatku za rok 2012 splatného k 30. 6. 2012 včetně 
poplatku z prodlení a penále  za pronájem pozemku u Hostince u Karla IV. 
Jedná se o částku 290,-Kč.
11.  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opaření č. 17, 18, 19 / viz. 
Příloha

III/ Zastupitelstvo obce neschvaluje:

IV/ Zastupitelstvo obce pověřuje:
6.  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o věcném 
břemenu mezi panem Milanem Balcarem, bytem Verměřovice 98, 561 52 
Verměřovice a obcí Záměl zastoupenou starostou obce panem Josefem 
Novotným. Povinný z věcného břemene je vlastníkem mimo jiné pozemkových 
parcel 619/1, 619/4, 619/5, 619/6, 622/20 v obci a katastrálním území Záměl. 
Na těchto parcelách se nachází komunikace a jsou určeny v případě živelných 
katastrof k evakuaci obyvatel, dle povodňového plánu obce Záměl ze dne 
17.6.2011 schváleného MěÚ Rychnov nad Kněžnou odbor výstavby životního 
prostředí, č.j. OV6P-17788/11-229/2011KŘ.
7.  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem a uzavřením smluv o 
věcném břemenu s občany obce Záměl, kteří mají na svém soukromém 
pozemku umístěny sloupy veřejného osvětlení.

  V/ Zastupitelstvo obce souhlasí:
 Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, že obec zajistí plošinu, která bude využita 
při opravě veřejného osvětlení od čp. 45  k dolní lávce a uhradí její cenu.

Usnesení č. 24/2012 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného 
dne 15. 10. 2012 v 18,00 hodin v penzionu Orlice.

I/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka , 
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Jaroslavu 
Pišlovou
4.  Zastupitelstvo obce bere ne vědomí zprávu o činnosti obce.
3.  Zastupitelstvo obce bere ne vědomí kontrolu přijatých usnesení.
19.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtový výhled na příští roky.

II/ Zastupitelstvo obce schvaluje:
2.  Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání č. 24 / 2012
5. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku paní Anny Pospíšilové na 
prodej pozemku parc. Č. PK 137 o výměře 147 m2 a  PK 138/2 o výměře 317 
m2. Nabízená cena činí 6,- Kč za 1 m2 Celková částka za pozemky je 2 784,-
Kč.

Době k tomu určené. Provozní doba bude upřesněna na stránkách obecního 
úřadu, zároveň uvedena na vstupní bráně sběrného dvora a ve vývěskách. 

Občané obce Záměl v provozní době po prokázání trvalého místa 
pobytu zde mohou bezplatně odkládat odpady. Pokud budou potřebovat uložit 
stavební odpad uhradí poplatek na obci a na základě potvrzené úhrady budou 
moci tento odpad předat ve sběrném dvoře. Občané jiných obcí a podnikatelé 
zaplatí za odložení odpadu dle platného ceníku.

Odpady jsou na Sběrném dvoře tříděny a krátkodobě skladovány v označených 

sběrných nádobách. Pokud odpady nejsou roztříděné občanem,
obsluha vždy určí místo umístění dovezeného odpadu. 
Nebude-li občan svolený odpad roztřídit na místě, nebude 
tento odpad převzat do sběrného dvora.
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Sběrný dvůr s 
kompostárnou

V areálu bývalého mlýna vznikl Sběrný dvůr s kompostárnou pro 
nakládání s komunálními odpady (dále jen sběrný dvůr). Obec na něj získala 
dotaci 500 000 Kč z programu Královéhradeckého kraje „Čistý kraj – podpora 
realizace investic“. S názvem projektu „Zkvalitnění systému nakládání 
s odpady v obci Záměl“. Sběrný dvůr je prostor určený k samotnému úložišti 
odpadu na přechodnou dobu, než bude odvezeno firmou k likvidaci těchto 
odpadu. 
              Sběrný dvůr vznikl v areálu bývalého mlýna, který obec koupila před 
rokem. Dotace  zaplatila přestavbu areálu na plnohodnotný sběrný dvůr s 
kompostárnou, kam budou moci obyvatelé Záměle bezplatně odvážet odpad, a 
to včetně nebezpečného odpadu a bioodpadu.  
V rámci realizace projektu byly realizovány následující kroky:
- doplnění oplocení a osazení bran
- úprava stávajících objektů
- venkovní a vnitřní rozvody elektrické energie
- zřízení kanceláře a zázemí pro obsluhu
- technologické vybavení sběrného dvora
- výstavba kompostárny
- nákup Eko skladu na nebezpečný odpad
- nákup 3 ks kontejnerů 

            Výstavba sběrného dvora přinese zlepšení situace v oblasti nakládání s 
odpady z domácností a od drobných živnostníků a zdokonalení 
technologického procesu ukládání odpadů, zejména nebezpečných. 

Do 31.12.2012 zatím funguje jako místo zpětného odběru pouze 
elektra. Jedná se o elektro ve zpětném odběru, elektrospotřebiče, baterie, 
zářivky, žárovky a úsporné žárovky. Otevření sběrného  dvora se plánuje na 1. 
ledna 2013.

Sběrný dvůr je stálé místo, kde  obyvatelé obce Záměl, případně 
občané dalších obcí a fyzické a právnické osoby oprávněné podnikat mohou 
odevzdávat nebezpečný odpad a další odpady povolené v provozním řádu 
sběrného dvora a to v

6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje vyhlášku č. 1/2012 Požární řád obce.
7. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje vyhlášku č. 4/2012, kterou se zrušuje 
Obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku za provozovaný 
výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem 
financí podle jiného právního předpisu ze dne 10. 12. 2010.
8.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
9.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a nakládání s biologicky rozložitelným 
odpadem a se stavebním odpadem na území obce Záměl.
10.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Výpůjční řád obecní knihovny.
12.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje darovací smlouvu na opravu obecní 
komunikace uzavřenou mezi panem Josefem Hlaváčkem čp. 136 a obcí Záměl 
zastoupenou panem Josefem Novotným. Pan Josef Hlaváček poskytne finanční 
příspěvek ve výši  65 000,-Kč na opravu komunikace v obci Záměl. Jedná se o 
komunikaci od čp. 136 ke křižovatce s komunikací ke škole. Opravu provede 
firma Strabag a.s., celkové náklady nepřekročí 200 000, -Kč  dle cenové 
nabídky. 
14.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje podání žádosti o dotaci na SZIF 
z Programu rozvoje venkova na lesnickou techniku, kterou zpracuje firma 
Agrotec a.s. za cenu 15 000,-Kč a to: 5 000,-Kč po předání projektu a 10 000,-
Kč v případě, že žádost o dotaci bude schválena. Předpokládaná cena dotace je 
200 000,-Kč. Požadovaná míra dotace je 35%.
16.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje cenovou nabídku od společnosti 
Machstav s.r.o. na úsporné opatření pro vybraný objekt budovy obecního 
úřadu. Jedná se o zateplení stropu. Cena zateplení bude do 40 000,-Kč bez DPH.

18.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje vícepráce na chodník podél silnice 
III/3167 v obci Záměl. Vícepráce nepřekročí částku 70 000,-Kč včetně DPH. 
Podmínky, za jakých se budou vícepráce provádět a financovat budou uvedeny 
v dodatku ke smlouvě o provedení díla: Výstavba chodníku podél komunikace 
III/3167 v obci Záměl. 
20. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opaření č. 20, 21, 22, 23 / viz. Příloha.

III/ Zastupitelstvo obce neschvaluje:
15. Zastupitelstvo obce Záměl neschvaluje cenovou nabídku od firmy 
Europoint dodávky staveb s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci na zateplení 
školy a tělocvičny.
17.  Zastupitelstvo obce Záměl neschvaluje nabídku od firmy Atlas software 
a.s. na program, který by nám pomohl při práci s legislativou. Jeho cena je 
24 000,-Kč.

IV/ Zastupitelstvo obce pověřuje:
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5.  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu sepsáním a podpisem smlouvy na 
koupi pozemků parc. č. PK 137 o výměře 147 m2 a  PK 138/2 o výměře 317 m2.

13.  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 k smlouvě o 
dílo č. 12/05/0298 uzavřenou mezi obcí Záměl zastoupenou panem Josefem 
Novotným a firmou Irbos,s.r.o. na technickou přípravu nutnou pro podání 
žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení.
18.  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě o 
provedení díla: Výstavba chodníku podél komunikace III/3167 v obci Záměl.

V/ Zastupitelstvo obce souhlasí:
11. Zastupitelstvo obce Záměl souhlasí s přijetím úvěru Dobrovolným svazkem 
obcí orlice od ČSOB, a.s. ve výši 12mil. Kč, se splatností 1 rok ode dne 
podepsání příslušné smlouvy o úvěru, určeného na dokončení výstavby 
cyklostezky a s jeho zajištěním poskytnutým formou vystavení zajišťovací 
blankosměnky avalované obcemi Kostelec nad Orlicí, Častolovice a Čestice.
13.  Zastupitelstvo obce Záměl souhlasí s dodatkem č. 1 k smlouvě o dílo č. 
12/05/0298 uzavřenou mezi obcí Záměl zastoupenou panem Josefem 
Novotným a firmou Irbos,s.r.o. na technickou přípravu nutnou pro podání 
žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení.

Usnesení č. 25/2012 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného 
dne 19. 11. 2012 v 18,00 hodin v penzionu Orlice.

I/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka , 
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Jaroslavu 
Pišlovou
4.  Zprávu o činnosti obce.
3.  Kontrolu přijatých usnesení.
10.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření 24, 25 a 26 /viz příloha.

II/ Zastupitelstvo obce schvaluje:
2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje program dnešního jednání č.25 / 2012.
5.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012, 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje podání žádosti programu POV 
Královéhradeckého kraje.
7.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku pana Kosinky a pana Saidla k 
prodeji pozemku čl 576/21 o výměře 512m2. Nabízená cena činí 120 Kč za 
1m2. Celková částka za pozemky je 61 440 Kč.
8.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje převod pozemku 1011/8 od správy a 

údržby silnic pod stavbou nového chodníku podél komunikace III/3167 v obci 
Záměl  „V  KM 9,90 -  9,020“. 

skládce. Sečteno a podtrženo, nakládání s odpady je náročná, zodpovědná, ale 
taky nákladná záležitost, bez které se v dnešní době neobejdeme.

Odpadové hospodářství obcí se, ale skládá i z dalších činností, nejen 
ze svozu směsného komunálního odpadu. Další náklady spolu nese nakládání 
s objemným odpadem, nebezpečnými odpady, odpadkovými koši, případně 
s provozem sběrného dvora. Obce se mimo jiné musí postarat i o veřejná 
prostranství, musí odstraňovat černé skládky. Nemalé náklady obci přináší i 
třídění odpadů, ale zde naštěstí obce získávají finanční odměnu ze systému 
EKO-KOM. Čím více odpadů obec vytřídí a předá k recyklaci, tím vyšší je 
odměna. I přesto se průměrné náklady na odpadové hospodářství pohybují 
okolo 900 Kč na osobu a rok.
Nejrozšířenějším způsobem platby za odpad je poplatek známý jako „poplatek 
za hlavu“, správně řečeno místní poplatek za provoz systému odpadového 
hospodářství obce. Tento poplatek byl zaveden v roce 2002 a jeho hlavním 
cílem bylo nahradit do té doby zavedený „známkový systém“, a snížit tak 
vznik černých skládek a zároveň přimět občany k tomu, aby s odpadem 
nakládali správně. Poplatek je konstruován podle skutečných nákladů obce na 
odpad a jeho maximální výše je omezena zákonem. „Největší chybou je myslet 
si, že za onen obligátní poplatek, který může činit od tohoto roku až 1 000 Kč 
na osobu (do loňska to bylo 500 Kč), si platím popelnici na směsný odpad, 
a tudíž nemá cenu třídit nebo se jakkoliv o odpady starat, protože platím stejně, 
ať třídím nebo ne“. Z vybraných peněz je ve skutečnosti hrazen nejen svoz 
popelnic, ale i odvoz objemných a nebezpečných odpadů, sběr a svoz tříděných 
odpadů, úklidy černých skládek, provoz sběrného dvora apod. Obce však mají i 
další možnosti jak zpoplatnit obyvatelstvo, a to buď formou poplatku za 
komunální odpad, nebo na základě písemné smlouvy mezi občanem a obcí.

Nevýhodou místního poplatku je, že funguje na kolektivním principu 
a nerozlišuje individuální přístup občana k nakládání s odpady. Například, 
budou-li všichni občané třídit odpad, je možné, že se poplatek zvyšovat 
nebude. Existuje, ale také opačná varianta - pokud se všechen odpad bude 
házet do popelnic, je vysoce pravděpodobné, že budeme každý rok platit za 
odpady více a více. 

Přemýšlet a třídit odpad se tak vyplatí i vám
Svoz komunálního odpadu probíhá pravidelně

Svoz popelnic: každý sudý týden Pátek číslo týdne 
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,
32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

Svoz plastů:
a tetrapaků :

svozový den úterý v týdnech 
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,
32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

Svoz skla: 4x ročně středa v týdnech 2,15,28,41 
Svoz papíru: 7x Pátek v týdnech 3,11,19,27,35,43,51
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Jedná se o poplatky za: 
Poplatek za TDO (odpad):
- s trvalým pobytem v Záměli
- rekreační objekt
- děti do 5 let a důchodci nad 80 let

480,- Kč rok/osoba 
480,- Kč rok/rekreační objekt
240,- Kč rok/osoba

Poplatek za PSA:
- za prvního psa
- za druhého psa

100,- Kč
150,- Kč

Nájemné vypočítané podle m2 dle smlouvy

V případě finančních problémů lze sepsat splátkový kalendář (bez penále) do 
31.3.2013 a termíny splátek mohou být rozepsány až do konce roku. Pokud 
sepsaný splátkový kalendář bude narušen, penále se bude účtovat podle 
platných vyhlášek.

   

Opravdu víte, 
proč platíte za 

odpad?
Nakládání s odpady je služba veřejnosti, kterou obyvatelům 

neposkytuje stát, ale jednotlivé obce. Ačkoliv základní způsoby nakládání 
s odpady jsou stejné pro všechny, jednotlivé obecní úřady si mohou 
nastavit vlastní systém podle místních podmínek a zvyklostí. Všichni do 
jednoho však za odpady platíme. Pokládáte si neustále otázku, proč musíte 
městu nebo obci platit za něco, co vyhazujete? 

Nakládání s odpady je služba jako každá jiná a i za ni se musí platit. 
Jinými slovy - obce, jakožto vlastníci odpadů, jsou za nakládání s odpady 
povinny platit oprávněným osobám. Protože odpady produkují občané obce, je 
logické, že se obec od nich snaží získat peníze. „Každý z nás produkuje odpad 
a zároveň žádá, aby ho odpad neobtěžoval, aby se neválel kolem domů a měst. 
A protože odpady se prostě musí odvážet a je nevyhnutelné, aby se s nimi 
v rámci ochrany zdraví a životního prostředí nakládalo podle zákona, je stejně 
nevyhnutelné za tuto službu platit“.

Pro správné nakládání s odpady je nezbytná celá řada na sebe navazujících 
technických zařízení počínaje sběrnými nádobami, přes svozová vozidla až 
k zařízením pro odstraňování nebo úpravu a recyklaci odpadů. Všechna tato 
zařízení obsluhují lidé, kteří musí být za svoji mnohdy velmi náročnou a 
nepříjemnou práci placeni. Jen pro představu – popelnice na směsný odpad 
stojí okolo 500 Kč, kontejner na tříděný odpad nestojí méně než 4 000 Kč, 
svozové vozidlo nepořídíte za méně než 3 miliony Kč. Výstavba skládky se 
pohybuje v řádech stovek milionů. Připočítejte cenu pracovní síly a zákonné 
poplatky za tunu odpadu uloženého na

9.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje určení člena v zastupování na řádné 
valné hromadě se skupinou MAS Vyhlídka o.s. a to starostu Josefa Novotného. 
V případě pokud se člen nechá zastupovat další osobou, zástupcem je 
stanovena Milena Kaplanová.

V/ Zastupitelstvo obce souhlasí:
6.  Zastupitelstvo souhlasí s dofinancováním z vlastních zdrojů v částce 
716 999 Kč. 

Vážení spoluobčané, milí záměláci,
Spoluobčané Záměle v předvánočním čase chci zhodnotit jen pár 

slovy letošní rok. V roce 2012 jsme začali s opravou zakoupeného areálů 
bývalého mlýna. Díky dotacím, brigádníkům, zaměstnancům obce, a hasičům 
je v tomto areálu vidět velký pokrok. V jarních měsících jsme započali úklidem 
a jako první byla opravena garáž pro hasičskou techniku. Stavební práce 
provedla velmi dobře firma Petra Červinky. Vrata vyrobil pan František Koryta 
a spoustu práce odvedli místní dobrovolní hasiči. V letních měsících obec 
zaměstnávala brigádníky z řad studentů s trvalým pobytem v Záměli. Podíleli 
se na nátěrech objektů, oken, provedli oddrenážování mlýna a mnoho dalších 
údržbových činností. Na dohodu také procoval pan Jindřich Střílka, který 
prováděl drobné zednické opravy v areálu mlýna a za školou, kde naházel 
bývalou hasičárnu. Měli jsme přiděleno i několik občanů z mediační služby, 
kteří si zde odpracovávali hodiny přidělený soudem. Úřad práce nám doporučil 
tři občany k veřejně prospěšným pracem. Touto formou chci všem, kteří se 
jakou koli formou podíleli na údržbě obce poděkovat.  

Díky dotacím jsme v letošním roce mohli postavit část chybějícího 
chodníku podél komunikace na Černou skálu a vybudovali v areálu mlýna 
sběrný dvůr. Chodník vystavěla firma Stavitelství DS s.r.o.. Úspěšná dotace 
byla z MAS přes dotační program SZIF. Cena za stavební práce činila 394 141 
Kč cena je včetně DPH. Firma Stavitelství DS s.r.o. odvedla velmi dobrou 
práci. Sběrný dvůr stavěla  firma Vaspo z Vamberka. Zámečnické práce 
prováděl pan František Kotyza. Do sběrného dvora byl zakoupen Eko sklad 
nebezpečných odpadů a 3 kusy kontejnerů. Výše investice sběrného dvora 
činila 889 577Kč. Stavba proběhla bez komplikací. V dalších žádostech jsme 
nebyli úspěšní například: dětské hřiště na školní zahradě, okna na budově školy 
a traktor na lesní plochy. V příštím roce požádáme o dotace: na okna ke škole, 
na čističku ke škole, dětské hřiště a  na  opravu veřejného osvětlení. Provedli 
jsme zateplení stropů obecního úřadu, školy a garáže pro hasičskou techniku. 
Myslím, že je to jediná cesta jak snižovat  stále rostoucí náklady za energie. 
Pro zajímavost  ve škole a tělocvičně jsme za loňský rok protopily  300 000 Kč 
a na obecním úřadě asi 60 000 Kč. Investice do zateplení školy byla 120 000 
Kč. Kolik peněz ušetříme uvidíme po tomto topném období. Tímto chci 
poděkovat všem, kteří přišli v sobotu pomoci při vynášení vaty a OSB desek na 
půdu školy. Také děkuji hasičům, kteří si zateplení zbrojnice udělali samy. 
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Ještě jednou chci poděkovat všem, kteří pomáhali při stavebních pracích, 
údržbě zeleně a zkrášlování obce. Děkuji také pořadatelům kulturních a 
společenských akcí, děkuji zastupitelům a pomoc při řízení obce zaměstnanců 
za dobře odváděnou práci. Moc chci poděkovat všem sponzorům hasičů a panu 
Josefu Hlaváčkovi za dar ve výši 65 000 Kč  na opravu komunikace v obci. 
Všem přeji hodně štěstí a zdraví v roce 2013. Těším se, že každé třetí pondělí v 
měsíci se budeme scházet v Penziónu Orlice na veřejných zasedáních.

Josef Novotný, starostka

Půdní prostory naší školy

Chodník Záměl podél silnice III/3167

Pěší v centru Záměle se mohou od listopadu 2012 cítit bezpečněji. 
Občané mají k dispozici nyní  130 m nového chodníku, který doplnil prostor 
mezi stávajícími chodníky.

Chodník vznikl díky dotaci z MAS přes dotační program SZIF. Celé 
dílo se podařilo během dvou měsíců. Stavební povolení Záměl získala na v 
roce 2010, následně v lednu 2012 podala žádost o dotaci a 22. 8. 2012 byla 
podepsána dotace na SZIF. V září 2012 začala samotná výstavba firmou  
Stavitelství DS s.r.o..

Celkové předpokládané a způsobilé výdaje projektu byly  394 141 Kč 
cena je včetně DPH. Skutečné uznatelné náklady jsou vyčísleny na 328 450 
Kč. Dotace činila 75% z uznatelných nákladů.

Přesný název projektu: „Chodník Záměl podél silnice III/3167“
Registrační číslo projektu: „12/015/41200/000180“
Je spolufinancován Evropskou unií z evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova v rámci osy IV leader. Programu rozvoje venkova ČR.
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do 
venkovských oblastí.

Rád bych připomněl pár věcí, které zde náš obchod nabízí a tím se 
stává potřebným pro tuto obec. Je to hlavně otevírací doba, pondělí až neděle, 
otevřeno je i o státních svátcích. Celkově to činí 361 dní v roce. Sedm dní v 
týdnu čerstvé pečivo, čtyři dny v týdnu čerstvá uzenina, lze objednat 
zákusky,dorty, chlebíčky, saláty. Myslím, že zde máme dost velký sortiment 
potravin a v menší míře i drogistické zboží. Také papírnictví, zahrádkářské
potřeby, krmivo pro psi a kočky není na špatné úrovni. V provozu je i terminál 
SAZKY a stále platí služba pro starší spoluobčany, nákup po telefonu.

Dále bych rád připomněl, že je možné si objednat pečivo, chléb a jiné 
na který koliv den, zvláště o sobotách a nedělích. Tímto předejdeme tomu, že 
zákazník přijde v 9,30 a pečivo už není. Bohužel tomuto nelze zabránit, protože 
se nedá  odhadnout, kolik se ten den prodá a nemůžeme si dovolit aby zbylo.

Toto co jsem zde napsal Vám rádi budeme nabízet i nadále, ale bez 
Vaší pomoci to nepůjde. Ti kteří nás navštěvují jen zřídka a nebo vůbec, si 
musí uvědomit, že přijde doba, kdy oni nebudou moct sednout do auta a jet na 
nákup jinam. Bohužel  až ta doba nastane, tak to už tady obchod nemusí být.

Jako první náznak neudržitelné finanční situace se stále rostoucími 
náklady, nás čeká první kolo úsporných opatření o kterých bych vás tímto  
informoval. K  1.1. 2013 jsme nuceni snížit počet  zaměstnanců o jednu 
prodavačku. Od 2. 1. 2013  do 30. 4. 2013 přejdeme na novou pracovní 
dobu. Po-Pá 7:00-12:00 14:00-17:00  So – Ne 7:00 – 10,00. Doufám, že toto 
opatření bude jen dočasné a nebudeme muset hledat další. 

Na závěr mého prvního příspěvku do obecního zpravodaje, bych rád 
všem ještě jednou poděkoval a popřál vše nejlepší a hodně zdraví v roce 2013. 

Langr Radomír 

Poplatky - UPOZORNĚNÍ  
NA  ZMĚNU  VE  VYHLÁŠCE

Upozorňujeme občany obce Záměle na změnu ve vyhlášce při 
úhradách poplatků za odpady. Splatnost poplatku je nově do 31. 3. 2013. 
Důvodem je při platbě rozdávání známek. Známky na nádoby mají roční 
platnost a řeší svoz popelnic zaběhlým způsobem. Pokud v dubnu nebude 
popelnice označena známkou nebude vyvezena. Z tohoto důvodu je nutné 
mít uhrazený poplatky do konce března popřípadě mít sepsaný splátkový 
kalendář. 

Druhá změna se týká osvobozených občanů  od poplatku. Vyhláška na 
rok 2013 za odpady neřeší 100% slevu pro děti do 5 let a spoluobčané nad 80 
let. Tito občané již nejsou zcela osvobozeny z poplatku, ale podílí se na 
poplatku 240 Kč/rok.
Informace o výši případného dluhu získáte na některém z níže uvedených 
kontaktů nebo v níže uvedené tabulce: Obec Záměl čp.158, 51743 Potštejn, 
telefon: 494 546 211,e-mail: obeczamel@orlice.net 
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Od května se pracovalo odborně i brigádnicky na obnově střechy nad 
ledárnou a na stropech. Na VPP  pracoval pan Václavík, Duna a Žabka. 
Finančně přispělo Ministerstvo kultury. Kulturní akce podpořil 
Královéhradecký kraj.

Děkujeme všem, kteří svou účastí na připravených akcích nám 
pomáháte věřit, že naše činnost není zbytečná a má smysl. Poděkování patří 
pochopitelně všem sponzorům a brigádníkům.

Srdečně zveme na Betlémské světlo a živý betlém na Štědrý 
den od 10 do 11 hodin. Krásné Vánoce, a šťastný nový rok 
2013 všem lidem dobré vůle přejí členové Mé vlasti

Přehled plánovaných akcí v roce 2013
pořádaných a za účasti občanského sdružení „Má vlast – můj domov“ v Záměli

6. leden Tříkrálová sbírka

duben Mezinárodní den památek

1.  květen Putování ke studánkám

11.  květen Pochod přes tři hrady – kontrola  - Floriánkova stezka –
soutěže a program  pro děti

31. květen Svátek sousedů aneb Zámělské přástky hudba + promítání 
starých fotek

1 .červen Dětský den s Floriánkem

červenec Výtvarné dílny   -    drátkování, pedig, pletky, korálky.....

léto Besedy, přednášky a dílny

průběžně Dny otevřených dveří

24. srpen Staročeské dožínky  s programem a  živou hudbou

28. září Svátek Sv. Václava - program

28. října Státní svátek  - program

prosinec Advent v Hostinci u Karla IV.     program
24. prosinec Betlémské světlo a živý betlém

celý rok Záchrana památky - brigády

Srdečně zveme na uvedené akce.
Aktuální a podrobnější informace na    www.mavlast.eu

Prodejna smíšeného zboží v Záměli

                 Vážení zákazníci Záměláci. Jako majitel zdejší prodejny smíšeného 
zboží, bych Vám rád poděkoval za přízeň, kterou jste nám do dnešní doby 
věnovali a doufám, že tak budete pokračovat i nadále. Zvláště děkuji těm 
stálým zákazníkům, kteří nás navštěvují pravidelně. Díky nim náš obchod 
může nabízet sortiment a služby v rozsahu jakém nabízí a je zde otevřen i pro 
Ty, kteří k nám příjdou jen pro cigarety nebo pár rohlíků.

     

Foto z chodníku: Chodník Záměl podél silnice III/3167

Zprávičky z naší 
školičky

Podzim nám utekl jako voda v potoce. Sotva jsme přivítali nové 
kamarády v naší školce, čekalo na nás mnoho zábavných akcí, ale i nějaké 
povinnosti. Hned od září začali opět naši předškoláci jezdit na plavecký výcvik 
do plavecké školy v Rychnově nad Kněžnou. Děti se zde učí nebát se vody a 
záskávají základní plavecké dovednosti. Vše probíhá hravou a zábavnou 
formou a děti se na každou hodinu velice těšily. Také letos se starší děti pustily 
do přípravy k zápisu. Prostřednictví her a pracovních listů si osvojují mnoho 
dovedností a znalostí, které budou potřebovat v 1. třídě.

V září naší skolku navštívila hned dvě malá divadélka. První loutkové 
představení pobavilo děti veselou pojhádkou "O kouzelné píšťalce". Po 
pohádce si děti mohly prohlédnout zajímavé, ručně vyřezávajé loutky a 
vyzkoušely si jak je těžké loutky ovládat. Koncem září za námi přijelo známé a 
všemi velmi oblíbené maňáskové divadélko se třemi pohádkymi: "O šípkové 
Růžence, O pejskovi a kočičce, O zajíci. lišce a kohoutovi". Malí maňásci v 
rukou zkušených herců ožívali a pobavili malé i velké publikum.¨

             Ani v říjnu jsme nezaháleli. Na dalsí divadelní představení jsme se jeli 
podívat do Vamberka. Muzikál "Povídejte si, děti" byl proložen mnoha 
krásnými písničkami, které si děti prozpěvovaly ještě nějaký čas ve škole. 
Pohádkový podzim jsme neprožívali pouze v divadle, ale i venku v přírodě. 
Zářivé barvy podzimního listí a krásné počasí nás inspirovaly k výrobě 
podzimních strašidýlek z dýní a brambor. Milá podzimáčci se nám pak usadili 
v hromádce barevného listí na chodbě
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školy a vítali zde každého příchozího. K podzimním skřítkům děti ještě 
vyrobily hezkých obrázků a vyzdobily tak celou naší školku.

V polovině října púřijela do školy paní logopedka Mgr. Kulhavá. 
Krátké logopedické vyšetření může rychle odhalit i skryté vady řeči a děti se 
tak mohou lépe připravovat na vstup do školy 19. října přijela ještě paní 
fotografka a všem dětem udelala hezké fotky, které mohou být milým dárkem 
pro jejich blízké v nastávající vánoční době.

Začátkem listopadu jsme se znovu jeli podívat do divadla ve 
Vamberku na pohádku "Hrnečku vař" Soubor divadla Drak pro nás připravili 
opravdu netradiční zážitek. Prstové loutky vyrobené z běžných věcí, zapojení 
počítačové techniky do děje a stíhohra prostě nadchly.

Nezapomínali jsme, ale ani na jednotlivá témata školního rámcově-
vzdělávacího programu. Děti hrály, plnily úkoly, osvojovaly si nové 
dovednosti a získávaly informace o světě kolem nás.

V průběhu celého listopadu jsme začali připravovat předvánoční 
vystoupení. Právě tímto vystoupením jsme 1. prosince přivítali advent a děti 
přítomným zarecitovaly a zazpívaly koledy u vánočního stromu v místním 
penzionu.

              Brzy následovala vánoční besídka v naší mateřské školce. Děti nejen 
zpívaly a recitovaly, ale pro všechny připravily překvapení v podobě tanečků a 
drobných vystoupení. Po besídce následovaly vánoční dílny, na kterých si děti 
společně s rodiči vyrobily drobné vánoční dekorace. Své výrobky si nakonec 
všichni odnesli domů.

Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků
Juštová Jitka, Učitelka MŠ Záměl

díky 24 kornoutků do kterých jsme si vkládaly bonbóny s textem. První 
prosincové pondělí jsme vyrobili mikulášské masky. Kdo měl více času vyrobil 
si i masku sněhuláka s kloboukem. Před Vánoci zvládneme ještě vystříhat 
betlém a z korálků navléknout vánoční kouli.

Správně jste zaznamenali, že tento 
rok nepíšeme Ježíškovi. 

Na konci listopadu došlo k 
výměně stropního osvětlení. Do 
knihovny jsme nakoupili nové 
knihy. Naši čtenáři mají k dispozici 
nové knihy i v podobě výměnných 
souborů. V současné době zde 
máme 150 ks knih z Kostelce nad 
Orlicí, , které budeme mít do února 
2013.  

Ať se splní v novém roce, po čem touží Vaše srdce. Užijte si krásné 
Vánoce, chvíle zaslouženého odpočinku s Vašimi nejbližšími.

Za knihovnu Pavlína Pleslová

Má vlast – můj domov o.s.

             Milí čtenáři obecního Zpravodaje, nechceme dále rozvíjet diskuzi k 
uveřejněným článkům z minulého čísla, protože jako peří z rozsypané peřiny 
na návsi nikdo nikdy do peříčka neposbírá, zrovna jako polopravdy  nebo 
pomluvy se nikdy zpět vzít nedají.

Pro tentokrát se zaměřím pouze na statistický výčet naší činnosti.

Od posledního vydání jsme pořádali a účastnili se těchto akcí: 

Červen Účast našich členů na Perštejnských slavnostech v Potštejně.

Červenec Veterancap a Dílničky pro šikovné ručičky.

Srpen setkání a příprava projektu s finy "Otevřené vesnice" a  
Staročeské dožínky.

Září Sv. Václav - výstava pivních tácků a chaloupek našich rodáků a 
lidových umělců Němečků.

Říjen Vesnické slavnosti při příležitosti finské návštěvy. Ukázky 
lidové tvorby, řemesel, českých výrobků i kuchyně.

Prosinec Betlémské světlo a živý betlém.
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Hasiči

Vážení spoluobčané, rádi bychom touto cestou poděkovali za finanční 
podporu všem sponzorům při dovybavení zámělského výjezdového družstva. Z 
vybraných prostředků jsme zakoupili zásahové obleky a dýchací přístroje. 
Letos jsme se také přestěhovali do nové hasičské garáže v areálu mlýna. Obci 
tímto děkujeme za vynaložené prostředky na opravy nové faráže pro hasičská 
auta a vytvoření důstojného zázemí pro naši činnost. Po krátké odmlce jsme v 
průběhu října obnovili dětský kroužek pro mladé hasiče. Kroužek byl na čas 
přerušen pro nedostatek dětí. K dnešnímu dni chodí do kroužku 11 mladých 
hasičů. Noví zájemci o kroužek se mohou informovat na tel čísle 724 754 993.   
(pan Kapucián). V příštím  roce bude náš sbor slavit 130 let od svého založení. 
Na 10. srpna plánujeme v Záměli oslavy k zmíněnému výročí. S programem 
osval Vás budeme včas informovat na našich internetových stránkách a ve 
vývěskách po obci. Více informací o naší činnosti naleznete na internetových 
stránkách obce Záměl, kde na místní hasiče naleznete odkaz.
Do Nového roku přejeme všem hodně zdraví, štěstí a pohody.

Výbor SDH Záměl

 ~  TVORBY  V  KNIHOVNĚ  KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 15.00 do 16.30 hod.~ 

OBECNÍ   KNIHOVNA

Otevřeno v pondělí
ve středu

8.00 – 11.00

8.00 – 11.00
13.00 – 17.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.

               Od 24. 9. 2012 probíhá vyrábění v knihovně. Každé pondělí ve 
stejném čase jako vloni od 15.00 hod do 16.30 hod. Začali jsem vyráběním z 
běžných podzimních materiálů nalezených v přírodě. Kaštanová zvířátka jsou 
oblíbeným tématem každým rokem. Zbytek kaštanů jsme tento rok předali do 
obory jako potravu zvířatům. Další pondělí jsme z rolek od toaletních papíru 
vyrobili překrásné houby. V říjnu jsme z moduritu vyrobili hlavy ježků a 
zbytek těla dodělali z šišek. Ztvrdlý modurit jsme dobarvili temperovými 
barvami a zvýraznili oči a čumáček ježka. Z látky a jsme si ušili draky k
zavěšení na dveře. Tento rok poprvé jsme zvládli z javorových listů růže. Z 
oříšků jsme si slepili panenky a z bílých ponožek jsme si udělali nádherné 
sněhuláky. Tento rok jsme poprvé stihli udělat vánoční ozdoby v předstihu a 
máme z průsvitných papíru zvonky a ryby. Kostrou těchto ozdob je drátek, 
který drží tvar ozdobičky. Adventní kalendář nám zabral více času

Zpráva o činnosti školy 
ZŠ a MŠ Záměl

Letošní školní rok jsme zahájili v pondělí 3. září. Do naklizené a 
vyzdobené školy přišli noví prvňáčci se svými rodiči. Přivítali jsme Vojtěcha 
Červinku, Josefa Jansu, Adama Kapuciána, Beátu Dittrichovou, Kristýnu 
Kollárovou a Natálii Kostruhovou. Po úvodních slovech pana starosty Josefa 
Novotného a paní Jaroslavy Pišlové ze sociální komise Obce Záměl rodiče 
zapsali svého prvňáčka do školní kroniky na památku na tento významný den. 
A abychom se do školy těšili, uvítali jsme nabídku divadelního představení. 
V druhém zářijovém týdnu jsme zahájili plavecký výcvik v Rychnově nad 
Kněžnou. Celý podzim jsme se učili plaveckým dovednostem a ti starší žáci se 
zdokonalovali v různých plaveckých stylech. V závěru plaveckého kurzu každý 
obdržel vysvědčení, kde jsou zapsány výkony, kterých během výcviku každý 
dosáhl.

Během podzimu jsme navštívili divadlo a muzikál pro děti ve 
Vamberku. Využili jsme také nabídky rychnovského muzea a zhlédli výstavu 
„Bajzův koloniál“. Cestovali jsme linkovým autobusem, takže jsme se naučili, 
jak se chovat ve veřejných dopravních prostředcích. Bylo to příjemné zpestření 
našich každodenních školních povinností. V říjnu nás přijela vyfotografovat 
paní fotografka a připravila série fotografií s vánoční tématikou. A to už nás 
pomalu naladilo na nacvičování vystoupení k příležitosti rozsvěcení vánočního 
stromku u penzionu Orlice. Bylo to příjemné zahájení adventního času. I ve 
škole jsme vyzdobili chodby a okna vlastními pracemi, aby se všem návštěvám 
u nás líbilo. Ve středu k nám zavítal Mikuláš s doprovodem. Rozdal dětem 
balíčky a promluvil všem do duše. Nikoho si s sebou do pekla neodnesl, 
protože všichni slíbili, že se budou po celý rok vzorně chovat. Ve čtvrtek 6. 
prosince se ve škole sešli všichni, kdo mají rádi předvánoční vyrábění 
drobností na výzdobu domovů. Tradiční dílny se konaly v několika 
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místnostech školy a každý si našel pro svou činnost to, co mu nejvíce 
vyhovovalo.
Přeji všem krásné a klidné sváteční dny a v celém příštím roce pevné zdraví.

Jindra Müllerová, ředitelka ZŠ a MŠ 

Děkujeme všem, kteří svou koupí jmelí pomohli škole k možnosti 
vybavení mateřské školy a školní družiny hračkami. Celkem bylo vybráno 
2920 Kč. Velmi si toho ceníme.

Zápis do 1. ročníku Základní školy Záměl se bude konat ve čtvrtek 7. 
února 2012 od 14:00 do 17:00 hodin. S sebou rodný list dítěte a průkaz 
totožnosti zákonného zástupce.

V rámci akce Recyklohraní probíhá sběr starých mobilů do 28. února 
2013. Za vstupními dveřmi školy je připravena krabice, do které je možné 
mobily odevzdávat.

Sociální a kulturní komise bilancuje

V minulém čísle jsme končili loučením žáků 5. třídy naší školy a 
prázdniny rychle ubíhaly. 

V pondělí 3. září jsem byla za sociální a kulturní výbor společně 
s panem starostou přivítat děti do první třídy. Letos jich máme šest. Dětem 
jsem předala za sociální a kulturní výbor soupravu školních pomůcek a popřála 
jim i rodičům do začátku hodně úspěchů a trpělivosti.

Sbírka pro diakonii Broumov. Podzimní sbírka proběhla v pátek 19. 
10. a v sobotu 20. 10. 2012 ve mlýně. Opět se nashromáždilo mnoho věcí, 
které ještě poslouží potřebným. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli.  

             Zájezd do divadla. Na pracovní schůzce s ostatními členkami 
sociálního a kulturního výboru jsme se rozhodly uspořádat tradiční zájezd do 
divadla. Asi nejtěžší úkol je vždy vybrat správné představení, abychom se 
zavděčily všem přihlášeným spoluobčanům. Letos jsme zvolily klasiku –
Williama  Shakespeara Sen noci Svatojánské. Mnozí z nás znají různé verze 
tohoto představení. Magická komedie s pohádkovými prvky v moderním pojetí 
někoho nadchla a někoho možná zklamala. O prodej vstupenek se jako vždy 
postarala Viktorka Klívarová a při pátečním maratonu shánění zástupu

za odhlášené jí pomáhala Míla Kaplanová. Vše dobře dopadlo, autobus byl 
zaplněn do posledního místa.

Na pátek 7. prosince od 15 hod. v Penzionu Orlice připravujeme 
tradiční předvánoční odpoledne s hudbou p. Vanického a Mikulášskou 
nadílkou.Těšíme se na Vaši hojnou účast.

Společenská kronika:
80 let Sršňová Marie Říjen 75 let Dudková JindřišksČervenec

85 let  Šplíchalová Růžena Listopad 80 let Vodehnal Fr.

70 let Dvořák František 96 let Málková Viktorie

75 let Karásková Marie

Prosinec

93 let   Pecková  Jarmila

85 let Králová Zdenka

85 let Hloušková Božena

Srpen

70 let Suchánek Fr.

Všem oslavencům přejeme pevné

zdraví a hodně elánu do dalších let.

Na Nový rok 1. ledna 2013 připravujeme 2. novoroční výšlap na 
Velešov společně se Sportovním klubem Záměl – oddíl cvičení dětí s p. Hanou 
Myšákovou. Sraz bude ve 13.00 hod. u školy. Tímto bychom chtěli pozvat 
všechny, kteří mají chuť strávit odpoledne na čerstvém vzduchu.

Na závěr bych chtěla popřát Vám všem krásné vánoční svátky plné 
pohody mezi svými nejmilejšími a v novém roce hodně zdraví.  

Plán práce na rok 2013:
1. 1. 2013 Novoroční výstup na Velešov

19. 1. 2013 Vítání občánků v zasedací místnosti OÚ Záměl

27. 1. 2013 Karneval pro děti v tělocvičně školy

16. 2. 2013 Sousedský ples v Penzionu Orlice

Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov 

Pochod „Doudlebská šlápota“

Loučení s žáky 5.ročníku 

Přivítání prvňáčků

Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov

Zájezd do divadla

Předvánoční posezení s důchodci

Termíny akcí /u kterých není datum/ budou zveřejněny ve vývěskách a na 
internetových stránkách obce. 
                                       

Za sociální a kulturní výbor zapsala  Jaroslava Pišlová

14 – OBEC ZÁMĚL OBEC ZÁMĚL – 15



OBEC ZÁMĚL - 2012 / 1-2 OBEC ZÁMĚL - 2012 / 1-2






