Zápis z 19 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného
dne 18. 4. 2016 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.
Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková,
Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,
Omluven: Ing. Josef Myšák,

Přítomno: 16 občanů

Jednání řídí:

Josef Novotný, starosta

Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné.
Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,
Srdečně vás vítám na dnešním 19. 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 pověřuje:
5. Starostu podpisem kupní smlouvy mezi paní Oldřiškou Buriánovou, bytem Záměl
čp. 130, Potštejn 517 43, dále jako ( prodávající ) a obcí Záměl zastoupenou panem Josefem
Novotným, starostou obce, dále jako ( kupující ). Jedná se o pozemky parc. č. 538/18
o výměře 342m2, 538//22 o výměře 19m2, 538/39 o výměře 3m2, 542/45 o výměře 1075m2,
622/26 o výměře 1333m2.
6. Starostu podpisem Smlouvy o dílo mezi Obcí Záměl, Záměl 158, zastoupená Josefem
Novotným, starostou obce, dále jen ( objednatel ) a MK Profi Hradec Králové s.r.o., Brněnská
700/25, Hradec Králové 500 06, zastoupená Martinem Kalmusem, dále jen ( zhotovitel ) na
projektovou dokumentaci na akci: „ Intenzifikace ČOV Záměl – 90 EO – za Penzionem
Orlice “. Projektová dokumentace bude řešit stavební úpravy stávajícího objektu, včetně
technologie ČOV, elektroinstalace, výpusti a lapolu pro hospodu.
8. Starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace č. 01/2016 mezi obcí Záměl, Záměl 158,
zastoupená panem Josefem Novotným, starostou obce, dále jen ( poskytovatel ) a SK Záměl,
Záměl 187, zastoupený panem Miloslavem Dvořákem, předsedou SK Záměl, dále jen
( příjemce ) na účel: dofinancování projektu rekonstrukce hřiště SK Záměl Záměli dle
projektové dokumentace pana Bohuslava Obsta.

Návrh usnesení:
5. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal kupní smlouvu s paní
Oldřiškou Buriánovou, bytem Záměl čp. 130, Potštejn 517 43, dále jako ( prodávající ) na
pozemky parc. č. 538/18 o výměře 342m2, 538//22 o výměře 19m2, 538/39 o výměře 3m2,
542/45 o výměře 1075m2, 622/26 o výměře 1333m2.
6. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal smlouvu o dílo mezi
Obcí Záměl, Záměl 158, zastoupená Josefem Novotným, starostou obce, dále jen (objednatel )
a MK Profi Hradec Králové s.r.o., Brněnská 700/25, Hradec Králové 500 06, zastoupená
Martinem Kalmusem, dále jen ( zhotovitel ) na projektovou dokumentaci na akci: „
Intenzifikace ČOV Záměl – 90 EO – za Penzionem Orlice “. Projektová dokumentace bude
řešit stavební úpravy stávajícího objektu, včetně technologie ČOV, elektroinstalace, výpusti
a lapolu pro hospodu.
8. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal smlouvu o poskytnutí
dotace č. 01/2016 mezi obcí Záměl, Záměl 158, zastoupená panem Josefem Novotným,
starostou obce, dále jen ( poskytovatel ) a SK Záměl, Záměl 187, zastoupený panem
Miloslavem Dvořákem, předsedou SK Záměl, dále jen ( příjemce ) na účel: dofinancování
projektu rekonstrukce hřiště SK Záměl Záměli dle projektové dokumentace pana Bohuslava
Obsta.
Usnesení č. 3 bylo přijato.

2. Zpráva o činnosti obce
2.1. Firma Tekam-J.Sršeň umístila pískovcové kameny kolem ČOV a zaměstnanci obce
provedli navezení hlíny do které nasázeli okrasné dřeviny.

2.2. Zaměstnanci obce začali svážet bioodpad.
2.3. Na VPP nám byla Úřadem práce přidělena od 1. 4. 2016 paní Vladimíra Jedlinská.
2.4. Pan Josef Trejtnar provedl opravu veřejného osvětlení.
2.5. Proběhlo první kolo konkurzu na novou paní ředitelku ZŠ a MŠ Záměl.
2.6. Pan Bohumír Hlaváček provádí rekonstrukci místností v budově bývalého mlýna.
2.7. Pan Bohuslav Obst, DiS vypracoval (pasport stavby), Zjednodušená dokumentace
,, Garáže se skladem a dílnou na p.p.č.st.370 a přístřešku na p.p.č.st.371 v k.ú. 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 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu provést stavbu.
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena žádost o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu. Akce: Záměl, p.č.
166/4, Kroupa- úprava kNN. Jedná se o připojení nového odběru v Záměli, kde bude potřeba
vybudovat nové kabelové vedení nn.
Touto akcí je dotčen pozemek č. 1058/2 zapsaný na LV č. 10001 v k.ú. Záměl.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou žádost o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu. Akce: Záměl, p.č.
166/4, Kroupa- úprava kNN. Jedná se o připojení nového odběru v Záměli, kde bude potřeba
vybudovat nové kabelové vedení nn.
Touto akcí je dotčen pozemek č. 1058/2 zapsaný na LV č. 10001 v k.ú. Záměl.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu. Akce: Záměl, p.č. 166/4, Kroupa- úprava
kNN.

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

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 5 bylo přijato.

3.2. Dar na zřízení nového babyboxu v Oblastní nemocnici Rychnov nad
Kněžnou.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení darovací smlouva na zřízení nového
babyboxu v Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje darovací smlouvu na zřízení nového babyboxu
v Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou.
Obec Záměl poskytne příspěvek ve výši 1000,-Kč.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy na zřízení nového
babyboxu v Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou.
Obec Záměl poskytne příspěvek ve výši 1000,-Kč.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 6 bylo přijato.

3.3. Závěrečný účet za rok 2015 a účetní závěrka za rok 2015.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení Závěrečný účet za rok 2015 a účetní
závěrka za rok 2015. Součástí Závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Záměl za r. 2015.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Závěrečný účet za rok 2015 jehož součástí je Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Záměl za r. 2015 a účetní závěrku za rok 2015.
Vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.

Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:
Usnesení č. 7 bylo přijato.

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

3.4. Žádost paní Žofie Střílkové o příspěvek na přidělení bytu v domově
s pečovatelskou službou v Rychnově nad Kněžnou.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení žádost paní Žofie Střílkové, bytem
Záměl čp. 114 o příspěvek na pobyt v domě s pečovatelskou službou v Rychnově nad
Kněžnou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl neschvaluje žádost paní Žofie Střílkové, bytem Záměl čp. 114
o příspěvek na pobyt v domě s pečovatelskou službou v Rychnově nad Kněžnou.
Současná situace v rozpočtu obce neumožňuje žádosti vyhovět.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu jednat s rodinnými příslušníky o umístění paní
Žofie Střílkové, bytem Záměl čp. 114 v domě s pečovatelskou službou v Rychnově nad
Kněžnou, popřípadě v jiném domě s pečovatelskou službou v okolí.

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

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 8 bylo přijato.

4. Diskuze.
4.1. Do diskuze nebyl podán žádný příspěvek.

5. Usnesení
Usnesení bylo schváleno dle připraveného návrhu.

6. Závěr
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání č. 19/ 2016
Zastupitelstva obce Záměl.

Skončeno v :

19.00 hodin

Zapsala:

Milena Kaplanová

Starosta:

Josef Novotný

Ověřili:

Ing. Milena Krupičková a Ing. Martin Šklíba

