
Zápis z 20 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného         
dne 16. 5. 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,  
Ing. Josef Myšák, 
 
Omluven:  
 
Přítomno:  16 občanů  
  
Jednání řídí:  Josef  Novotný,  starosta    
                                                                                                                                                  
Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. 
 
Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,  
Srdečně vás vítám na dnešním  20. jednání zastupitelstva obce. 
 
Zapisovatelkou dnešního jednání určuji:  Milenu Kaplanovou 
Sčítáním hlasů určuji:                               Renatu Štefkovou 
Ověřovateli zápisu určuji:            Ing. Martina Šklíbu a Ing. Miroslava Rozkota CSc.,   
                                                                                                                                               
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                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:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                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 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 smlouvu 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. Smlouva je vložena na Katastru 
nemovitostí. 
   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. Připravuje se projekt. 
   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 Dis. 
 
Usnesení č. 3  bylo přijato. 
 
 
  2. Zpráva o činnosti obce 
 
2.1.  Zaměstnanci obce sekají trávu.  
Byla dokončena úprava terénu výsadbou okrasných dřevin a zasetí trávníku u ČOV pod PTS. 
2.2.  Probační a mediační služba nám nabídla na veřejně prospěšné práce dva pracovníky, 
kteří si u naší obce odpracují hodiny, které jim byly přiděleny. 
2.3.  Požádal jsem na stavební úřad Vamberk o legalizaci garáže s přístřeškem za školou. 
Projekt vypracoval pan Bohuslav Obst Dis. 
2.4.  Proběhl konkurz na novou ředitelku ZŠ a MŠ Záměl. Vybrána byla paní Mgr. Eva 
Klecandrová, která nahradí od 1. 8. 2016 paní Mgr. Jindru Müllerovou. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 4 bylo přijato. 
 
 
3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení 
 
3.1.  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
č. 7DHM160102. 
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene č. 7DHM160102 mezi Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 
95/8,500 03 Hradec Králové a Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn. Pozemek, který bude 
v budoucnu zatížen věcným břemenem, je pozemek evidovaný jako pozemková parcela č. 
1071/1 v katastrálním území a obci Záměl, kde byla v rámci stavební akce „ Stavba ČOV 
Záměl “ vybudována na části pozemku stavba výustního objektu ( dále jen „ výusť “). 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou smlouvu  o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene č. 7DHM160102 mezi Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 
95/8,500 03 Hradec Králové a Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn. Pozemek, který je 
zatížen věcným břemenem, je pozemek evidovaný jako pozemková parcela č. 1071/1 
v katastrálním území a obci Záměl, kde byla v rámci stavební akce „ Stavba ČOV Záměl “ 
vybudována na části pozemku stavba výustního objektu ( dále jen „ výusť “). 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č. 7DHM160102 mezi Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 
95/8,500 03 Hradec Králové a Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn.  
 
 



Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 5 bylo přijato. 
 
3.2.  Smlouva o zřízení věcného břemene č. 7DHM160094. 
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena smlouva  o zřízení věcného břemene 
č. 7DHM160094 mezi Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 95/8,500 03 Hradec 
Králové a Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn. Pozemek, který je zatížen věcným 
břemenem, je pozemek evidovaný jako pozemková parcela č. 1071/1 v katastrálním území 
a obci Záměl, kde byla v rámci stavební akce „ Stavba ČOV Záměl “ vybudována na části 
pozemku stavba výustního objektu ( dále jen „ výusť “). Povodí Labe, státní podnik zřizuje 
tuto smlouvu úplatně. Úplata za zřízení věcného břemene byla dohodnuta ve výši 1 000,-Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou smlouvu  o zřízení věcného břemene 
č. 7DHM160094 mezi Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 95/8,500 03 Hradec 
Králové a Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn. Pozemek, který je zatížen věcným 
břemenem, je pozemek evidovaný jako pozemková parcela č. 1071/1 v katastrálním území 
a obci Záměl, kde byla v rámci stavební akce „ Stavba ČOV Záměl “ vybudována na části 
pozemku stavba výustního objektu ( dále jen „ výusť “). Tato smlouva se zřizuje úplatně. 
Úplata za zřízení věcného břemene byla dohodnuta ve výši 1 000,-Kč. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. 7DHM160094 mezi Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 95/8,500 03 Hradec 
Králové a Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn.  
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 6 bylo přijato. 
 
 
3.3.  Smlouva o dílo.   
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení smlouva o dílo mezi Obcí Záměl, 
Záměl 158, 517 43 Potštejn a panem Ing. Ladislavem Noskem, Jahodov 9, 516 01 Rychnov 
nad Kněžnou na vypracování projektové dokumentace pro územní a vodoprávní (stavební) 
řízení, včetně rozpočtu stavby „ ČOV pro projekt služeb a bytovou jednotku “ na pozemcích 
parc. č. 1091/1, 214, 1071/1 v katastrálním území Záměl a vypracování žádosti o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby „ ČOV pro projekt služeb a bytovou jednotku “, žádosti o 
vodoprávní povolení této stavby a vodoprávní povolení k vypouštění odpadních vod. 
Cena díla se stanovuje ve výši 12 000,-Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 
Potštejn a panem Ing. Ladislavem Noskem, Jahodov 9, 516 01 Rychnov nad Kněžnou na 



vypracování projektové dokumentace pro územní a vodoprávní (stavební) řízení, včetně 
rozpočtu stavby „ ČOV pro projekt služeb a bytovou jednotku “ na pozemcích parc. č. 1091/1, 
214, 1071/1 v katastrálním území Záměl a vypracování žádosti o vydání rozhodnutí o 
umístění stavby „ ČOV pro projekt služeb a bytovou jednotku “, žádosti o vodoprávní 
povolení této stavby a vodoprávní povolení k vypouštění odpadních vod. 
Cena díla se stanovuje ve výši 12 000,-Kč. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo mezi Obcí Záměl, 
Záměl 158, 517 43 Potštejn a panem Ing. Ladislavem Noskem, Jahodov 9, 516 01 Rychnov 
nad Kněžnou. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 7  bylo přijato. 
 
3.4.  Smlouva o poskytnutí účelového finančního daru.   
Zastupitelstvu obce Záměl  je ke schválení předložena smlouva o poskytnutí účelového daru 
z rozpočtu obce Záměl Svazu tělesně postižených, 517 54 Vamberk. Předmětem smlouvy je 
poskytnutí daru pro rok 2016 ve výši 2000,-Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu o poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce 
Záměl Svazu tělesně postižených, 517 54 Vamberk. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru 
pro rok 2016 ve výši 2000,-Kč. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí účelového daru 
z rozpočtu obce Záměl Svazu tělesně postižených, 517 54 Vamberk. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 8 bylo přijato. 
 
3.5.  Smlouva o poskytnutí účelového finančního daru.   
Zastupitelstvu obce Záměl  je ke schválení předložena smlouva o poskytnutí účelového daru 
z rozpočtu obce Záměl Českému svazu včelařů, os Základní organizace Záměl 16, 517 43 
Potštejn. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru pro rok 2016 ve výši 2000,-Kč. 
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu o poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce 
Záměl Českému svazu včelařů, os Základní organizace Záměl 16, 517 43 Potštejn. 
Předmětem smlouvy je poskytnutí daru pro rok 2016 ve výši 2000,-Kč. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí účelového daru 
z rozpočtu obce Záměl Českému svazu včelařů, os Základní organizace Záměl 16, 517 43 
Potštejn. 
 



Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 9 bylo přijato. 
 
3.6.  Žádost paní ředitelky ZŠ a MŠ Záměl Jindry Müllerové o podání 
dotace do projektu MAS pod názvem „Jazyková učebna pro školu Záměl“.  
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení žádost paní ředitelky ZŠ a MŠ Záměl 
Jindry Müllerové o podání dotace do projektu MAS pod názvem „Jazyková učebna pro školu 
Záměl“. Součástí projektu bude rekonstrukce podlahy učebny, úprava rozvodu elektriky  
a vody, nákup nábytku do učebny (lavice, židle, skříně), interaktivní tabule s dataprojektorem 
a počítače. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost paní ředitelky ZŠ a MŠ Záměl Jindry Müllerové  
o podání dotace do projektu MAS pod názvem „Jazyková učebna pro školu Záměl“. Součástí 
projektu bude rekonstrukce podlahy učebny, úprava rozvodu elektriky a vody, nákup nábytku 
do učebny (lavice, židle, skříně), interaktivní tabule s dataprojektorem a počítače. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu přípravou a podáním žádosti o dotaci do projektu 
MAS pod názvem „Jazyková učebna pro školu Záměl“. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 10 bylo přijato. 
 
 
3.7.  Oznámení o změně výše poplatku za provozní náklady v MŠ Záměl. 
Zastupitelstvu obce je k seznámení předloženo oznámení, že od 1. 9. 2016 dojde ke změně 
Poplatku za provozní náklady v MŠ Záměl. Poplatek se zvyšuje z 200,-Kč měsíčně na  
250,-Kč měsíčně. Důvodem je zvýšení nákladů na praní ložního prádla a ručníků. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že od 1. 9. 2016 dojde ke změně poplatku za 
provozní náklady v MŠ Záměl. Poplatek se zvyšuje z 200,-Kč měsíčně na 250,-Kč měsíčně. 
 
Usnesení č. 11 bylo přijato. 
 
 
 
3.8. Žádost paní Žofie Střílkové, bytem Záměl 114 o uhrazení příspěvku za 
pobyt v domě s pečovatelskou službou v Rychnově nad Kněžnou. 
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena žádost paní Žofie Střílkové, bytem 
Záměl 114 o uhrazení příspěvku za pobyt v domě s pečovatelskou službou v Rychnově nad 
Kněžnou. 



 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl po proběhlých jednáních s rodinnými příslušníky a po uzavření 
dohody mezi nimi a obcí Záměl ze dne 13. 5. 2016 se kterou byli zastupitelé seznámeni 
schvaluje předloženou žádost paní Žofie Střílkové, bytem Záměl 114 o uhrazení příspěvku  
za pobyt v domě s pečovatelskou službou v Rychnově nad Kněžnou s tím, že příspěvek si 
uhradí rodina sama. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 12 bylo přijato. 
 
 
3.9.  Žádost o povolení kulturní akce „ Pivní slavnosti “. 
Zastupitelstvu obce Záměl je k seznámení předložena žádost paní Marcely Fröhdeové, 
Penzion Orlice, Záměl 92 o povolení kulturní akce „ Pivní slavnosti “ ve dnech 25. 6. 2016-
26. 6. 2016 s hudební produkcí. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost paní Marcely Fröhdeové, Penzion Orlice, 
Záměl 92 o povolení konání kulturní akce „ Pivní slavnosti “ ve dnech 25. 6. 2016 –  
26. 6. 2016 s hudební produkcí a povoluje ji. 
 
Usnesení č. 13 bylo přijato. 
 
 
3.10. Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6 / 2016. 
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 4, 5, 6 / 2016 / viz 
příloha. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4, 5, 6 / 2016 / viz příloha.                                              
 
Usnesení č. 14 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. 20 / 2016  
Zastupitelstva obce Záměl. 
 
 
 
 
Skončeno v :    19.00 hodin 
 
 
 
Zapsala:           Milena Kaplanová 
 
 
 
 
Starosta:          Josef  Novotný 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                             
Ověřili:            Ing. Martin Šklíba a Ing. Miroslav Rozkot CSc.,                                                                          
 
                    
                                                                                      
                 
 
 
               
                        
 
 


