Zápis z 25 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného
dne 21. 11. 2016 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.
Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová,
Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Josef Myšák,
Omluven: Renata Štefková, Ing. Milena Krupičková,

Přítomno: 19 občanů

Jednání řídí:

Josef Novotný, starosta

Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné.
Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,
Srdečně vás vítám na dnešním 25. jednání zastupitelstva obce.
Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: Milenu Kaplanovou
Sčítáním hlasů určuji:
Ing. Miroslava Rozkota CSc.,
Ověřovateli zápisu určuji:
Ing. Martina Šklíbu a Ing. Josefa Myšáka
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

5 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:

5 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:
6. Starostu podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor (kovárna, kolna, část chléva a
část pozemkové parcely 1093) mezi obcí Záměl , zastoupenou starostou obce panem Josefem
Novotným („dále jen pronajimatel“) a Farmou Tichý a spol. a.s., zastoupenou předsedou
představenstva Pavlem Tichým („dále jen nájemce“).
7. Starostu podáním žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje z programu obnovy
venkova. Jedná se o projekt pod názvem: „ Rekonstrukce čp. 227 ( zázemí pro hasiče )“.
8. Starostu podpisem smlouvy mezi obcí Záměl a firmou ERV Ekologický rozvoj a
výstavba s.r.o., nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř, na výkon manažerských
činností souvisejících s projektem: „Intenzifikace ČOV Záměl“ za cenu 114 950,- Kč.

Návrh usnesení:
6. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal smlouvu o nájmu
nebytových prostor (kovárna, kolna, část chléva a část pozemkové parcely 1093) mezi obcí
Záměl , zastoupenou starostou obce panem Josefem Novotným („dále jen pronajimatel“) a
Farmou Tichý a spol. a.s., zastoupenou předsedou představenstva Pavlem Tichým („dále jen
nájemce“).
7. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podal žádost o dotaci
z Královéhradeckého kraje z programu obnovy venkova. Jedná se o projekt pod názvem:
„ Rekonstrukce čp. 227 ( zázemí pro hasiče )“.
8. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal smlouvu mezi obcí
Záměl a firmou ERV Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., nám. Československé armády 37,
551 01 Jaroměř, na výkon manažerských činností souvisejících s projektem: „Intenzifikace
ČOV Záměl“ za cenu 114 950,- Kč.
Usnesení č. 3 bylo přijato.

2. Zpráva o činnosti obce
2.1. V tomto roce skončil svoz bioodpadu a sběrný dvůr bude otevřen každých čtrnáct dní.
2.2. Obec zakoupila nový dataprojektor do učebny ZŠ Záměl za cenu 43 775,- Kč.

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

3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení
3.1. Záměr prodeje obecních pozemků.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení záměr prodeje pozemků ve vlastnictví
obce Záměl v katastrálním území obce Záměl. Pan Roman Plesl, Záměl 221 podal žádost na
koupi pozemků v katastrálním území obce Záměl. Jedná se o části pozemků 137/1, 137/2 a
138/2 oddělených geometrickým plánem číslo 468- 118/2016 ze dne 16. 10. 2016.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje záměr prodeje pozemků ve vlastnictví obce Záměl
v katastrálním území obce Záměl na žádost pana Romana Plesla, Záměl 221, na koupi
pozemků v katastrálním území obce Záměl. Jedná se o části pozemků 137/1, 137/2 a 138/2
oddělených geometrickým plánem číslo 468- 118/2016 ze dne 16. 10. 2016.
Rozloha částí pozemků je 116 m 2, cena 1 m 2 je 50,- Kč. Celková částka za 116 m 2 je
5 800,- Kč.
Prodej těchto pozemků se provede za podmínky uzavření smlouvy o věcném břemeni jízdy,
chůze, za umožněním oprav a pokládek inženýrských sítí na parcele č. 1061/3, která je ve
vlastnictví SJM Plesl František a Plesová Alena, Záměl 222, Potštejn 517 43.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o věcném břemeni jízdy,
chůze, za umožněním oprav a pokládek inženýrských sítí na parcele č. 1061/3, která je ve
vlastnictví SJM Plesl František a Plesová Alena, Záměl 222, Potštejn 517 43 a následně
podpisem kupní smlouvy s panem Romanem Pleslem, Záměl 221, který podal žádost na koupi
částí pozemků 137/1, 137/2 a 138/2 v katastrálním území obce Záměl.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

5 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 5 bylo přijato.

3.2. Smlouva o dílo č. 17012-104.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení Smlouva o dílo č. 17012-104 mezi
objednatelem: Obec Záměl zastoupený starostou Josefem Novotným a zhotovitelem: Timoris
Projekt a.s., Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc zastoupený ředitelem Ing. Davidem
Sloukou.

Předmětem smlouvy je souhrn činností zhotovitele, spojených s řízením projektu
podpořeného dotačními či grantovými prostředky v přesném určení a rozsahu dle dále
uvedené specifikace: Program obnovy a rozvoje venkova 2017(MMR ČR), název projektů:
Klubovna pro volnočasové aktivity-Záměl (DT 2b) a Oprava místní komunikace v centru
obce Záměl (DT 5).
Přesné vymezení rozsahu a druhu činností zhotovitele: projektová žádost, zadávací řízení,
rozhodnutí o poskytnutí dotace, závěrečná fáze projektu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Smlouvu o dílo č. 17012-104 mezi objednatelem: Obec
Záměl zastoupený starostou Josefem Novotným a zhotovitelem: Timoris Projekt a.s., Náves
Svobody 8/14, 779 00 Olomouc zastoupený ředitelem Ing. Davidem Sloukou na projekt:
Klubovna pro volnočasové aktivity-Záměl (DT 2b) a Oprava místní komunikace v centru
obce Záměl (DT 5).
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo č. 17012-104 mezi
objednatelem: Obec Záměl zastoupený starostou Josefem Novotným a zhotovitelem: Timoris
Projekt a.s., Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc zastoupený ředitelem Ing. Davidem
Sloukou na projekt: Klubovna pro volnočasové aktivity-Záměl (DT 2b) a Oprava místní
komunikace v centru obce Záměl (DT 5).
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

5 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 6 bylo přijato.

3.3. Žádost o dofinancování projektu: Klubovna pro volnočasové aktivityZáměl (DT 2b).
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena žádost o dofinancování projektu:
Klubovna pro volnočasové aktivity-Záměl (DT 2b).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou žádost o dofinancování projektu: Klubovna
pro volnočasové aktivity-Záměl (DT 2b) ve výši 30% nákladů na projekt.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:
Usnesení č. 7 bylo přijato.

5 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

3.4. Žádost o dofinancování projektu: Oprava místní komunikace v centru
obce Záměl (DT 5).
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena žádost o dofinancování projektu:
Oprava místní komunikace v centru obce Záměl (DT 5).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou žádost o dofinancování projektu:
Oprava místní komunikace v centru obce Záměl (DT 5) ve výši 50% nákladů na projekt.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

5 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 8 bylo přijato.

3.5. Osobní ohodnocení paní ředitelky ZŠ a MŠ Záměl.
Zastupitelstvu obce Záměl je k projednání předložena žádost pana starosty na vyplácení
osobního ohodnocení ve výši 4 500,-Kč měsíčně k platu paní ředitelky ZŠ a MŠ Záměl
E. Klecandrové od 1. 11. 2016.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že bude od 1. 11. 2016 vypláceno k platu paní
ředitelky ZŠ a MŠ Záměl E. Klecandrové osobní ohodnocení ve výši 4 500,-Kč měsíčně.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

5 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 9 bylo přijato.

3.6. Výběrové řízení „ Intenzifikace ČOV-90EO-Za hospodou“.
Zastupitelstvu obce je předloženo ke schválení na základě výběrového řízení „Intenzifikace
ČOV-90EO-Za hospodou“ vyloučení uchazeče č. 3, Ekomonitor spol. s.r.o., Píšovy 820,
537 01 Chrudim III z další účasti ve výběrovém řízení.

Návrh usnesení č.1:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje ve výběrovém řízení „Intenzifikace ČOV-90EO-Za
hospodou“ vyloučení uchazeče č. 3, Ekomonitor spol. s.r.o., Píšovy 820, 537 01 Chrudim III
z další účasti ve výběrovém řízení.
Odůvodnění:

Hodnotící komise posoudila nabídku uchazeče dle § 77 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách (dále jen ZVZ) a zjistila, že nabídka obsahuje mimořádně nízkou
nabídkovou cenu. Vyzvala proto uchazeče v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 ZVZ
stanovila lhůtu pro doručení objasnění 3 pracovní dny. Uchazeč ve stanovené lhůtě nedoručil
požadované vysvětlení, ale pouze sdělení, že ve stanovené lhůtě není schopen požadované
vysvětlení předložit. Uchazeč však nepožádal o prodloužení lhůty ani se k jednotlivým
položkám, jejichž vysvětlení zadavatel požádal, žádným způsobem nevyjádřil. Hodnotící
komise proto musela uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení vyřadit a zadavateli
nezbylo, než daného uchazeče na základě ustanovení § 77 odst. 6 ZVZ vyloučit.

Návrh usnesení č.2:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje ve výběrovém řízení „Intenzifikace ČOV-90EO-Za
hospodou“ toto pořadí uchazečů: 1.místo uchazeč č. 4 – VODA SZ SERVICE s.r.o., Pražská
třída 47/151, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27545547, 2.místo uchazeč č. 5 – AQUA SERVIS,
a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 60914076, 3. uchazeč č. 6 –
VPK Suchý s.r.o., Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky, IČ: 27085201.
Odůvodnění:
Na základě hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena bez DPH hodnotící komise
jednohlasně vyhodnotila doručené nabídky uchazečů, kteří nebyli vyřazeni z hodnocení, ve
výše uvedeném pořadí.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

5 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 10 bylo přijato.

3.7. Pověření komise na kontrolu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena žádost pana starosty na pověření komise na kontrolu
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje pana Ing. Miroslava Rozkota CSc., pana Josefa
Novotného, a pana Ing. Martina Šklíbu kontrolou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl.
Kontrola bude provedena dne 30. 11. 2016.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:
Usnesení č. 11 bylo přijato.

5 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

3.8. Kupní smlouva.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení Kupní smlouva mezi Obcí Záměl,
Záměl 158, 517 43 Potštejn, zastoupená panem Josefem Novotným (dále jen prodávající) a
Obcí Potštejn, Lázeňská 93, 517 43 Potštejn, zastoupená panem Petrem Dostálem, (dále jen
kupující) na 2 kusy kontejnerů typu MULDA. Prodej kontejnerů byl vyvěšen na úřední desce
30. 9. 2016.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43
Potštejn, zastoupená panem Josefem Novotným (dále jen prodávající) a Obcí Potštejn,
Lázeňská 93, 517 43 Potštejn, zastoupená panem Petrem Dostálem, (dále jen kupující) na 2
kusy kontejnerů typu MULDA za ujednanou cenu ve výši 10 000,-Kč za oba.
Kupní cena bude vypořádána tak, že částku ve výši 10 000,-Kč uhradí kupující do 10 dnů na
účet obce Záměl vedený u ČS.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Kupní smlouvy mezi Obcí Záměl,
Záměl 158, 517 43 Potštejn, zastoupená panem Josefem Novotným (dále jen prodávající)
a Obcí Potštejn, Lázeňská 93, 517 43 Potštejn, zastoupená panem Petrem Dostálem, (dále jen
kupující) na 2 kusy kontejnerů typu MULDA.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

5 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 12 bylo přijato.

3.9. Zřízení inventurní komise.
Zastupitelstvu obce Záměl je starostou ke schválení předložen návrh na zřízení inventurní
komise ve složení: předsedkyně- Milena Kaplanová, členky- Štěpánka Slezáková a Jana
Trejtnarová.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje inventurní komisi ve složení: předsedkyně- Milena
Kaplanová, členky- Štěpánka Slezáková a Jana Trejtnarová.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:
Usnesení č. 13 bylo přijato.

5 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

3.10. Žádost o odkoupení přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení.
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena žádost starosty obce Záměl na
odkoupení přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení ve vlastnictví firmy ASEKOL a.s.
Československého exilu 2 062/8, 143 00 Praha 4 zastoupená Michalem Mazalem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost starosty obce Záměl na odkoupení přístřešku
na zpětný odběr elektrozařízení ve vlatnictví firmy ASEKOL a.s. Československého
exilu 2 062/8, 143 00 Praha 4 zastoupená Michalem Mazalem.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu dalším jednáním o možnosti odkoupení
přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení ve vlastnictví firmy ASEKOL a.s.
Československého exilu 2 062/8, 143 00 Praha 4 zastoupená Michalem Mazalem.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

5 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 14 bylo přijato.

3.11. Smlouva o poskytnutí služeb.
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena Smlouva o poskytnutí služeb mezi Obcí
Záměl. Záměl 158, 517 43 Potštejn zastoupená Josefem Novotným (dále jen objednatel) a
Liborem Černohlávkem, Jakub 38, 285 33 Církvice (dále jen provozovatel) na bezplatnou
obsluhu sběrných nádob o objemu 240 l pro sběr použitého jedlého oleje od obyvatel ze
strany provozovatele.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí služeb mezi Obcí
Záměl. Záměl 158, 517 43 Potštejn zastoupená Josefem Novotným (dále jen objednatel) a
Liborem Černohlávkem, Jakub 38, 285 33 Církvice (dále jen provozovatel) na bezplatnou
obsluhu sběrných nádob o objemu 240 l pro sběr použitého jedlého oleje od obyvatel ze
strany provozovatele.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí služeb mezi
Obcí Záměl. Záměl 158, 517 43 Potštejn zastoupená Josefem Novotným (dále jen objednatel)
a Liborem Černohlávkem, Jakub 38, 285 33 Církvice (dále jen provozovatel) na bezplatnou
obsluhu sběrných nádob o objemu 240 l pro sběr použitého jedlého oleje od obyvatel ze
strany provozovatele.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:
Usnesení č. 15 bylo přijato.

5 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

3.12. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo SODB000106, zakázka č. B1601798.
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
SODB000106, zakázka č. B1601798 mezi objednatelem Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43
Potštejn a zhotovitelem AQUA SERVISEM , a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou.
Na základě oboustranné dohody se mění termín dokončení stavby: červenec 2017.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
SODB000106, zakázka č. B1601798 mezi objednatelem Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43
Potštejn a zhotovitelem AQUA SERVISEM , a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou.
Na základě oboustranné dohody se mění termín dokončení stavby: červenec 2017.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

5 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 16 bylo přijato.

3.12. Návrh rozpočtu na rok 2017.
Zastupitelstvu obce Záměl je k projednání předložen návrh rozpočtu na rok 2017.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl projednalo návrh rozpočtu na rok 2017 a pověřuje starostu jeho
vyvěšením.
Usnesení č. 17 bylo přijato.

3.14. Rozpočtové opatření č. 26, 27, 28 / 2016.
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 26, 27, 28 / 2016 / viz
příloha.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 26, 27, 28 / 2016 / viz
příloha.
Usnesení č. 18 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. 25 / 2016
Zastupitelstva obce Záměl.

Skončeno v :

19.30 hodin

Zapsala:

Milena Kaplanová

Starosta:

Josef Novotný

Ověřili:

Ing. Martin Šklíba a Ing. Josef Myšák

