
Zápis z 26 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného         
dne 19. 12. 2016 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. 
  
Přítomni:  Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, 
Ing. Martin Šklíba, Ing. Milena Krupičková,  Ing. Josef Myšák, 
 
Omluven: Ing. Miroslav Rozkot CSc., 
 
Přítomno: 13 občanů  
  
Jednání řídí:  Josef  Novotný,  starosta    
                                                                                                                                                  
Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. 
 
Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,  
Srdečně vás vítám na dnešním   26. 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:                                     6 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:                                     6 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 pověřuje: 
5.  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.  
    6.  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). 
  11.  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. 
  12.  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. 
  14.  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. 
  15.  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. 
  16.  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. 
  17.  Starostu vyvěšením rozpočtu na rok 2017. 
 
 
 
 
 



 
Návrh usnesení: 
  5.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že se řeší příprava smlouvy a souhlas 
s dělením pozemků. 
  6.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal smlouvu o dílo 
 č. 17012-104. 
  11.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla provedena kontrola příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Záměl. 
  12.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal Kupní smlouvu na  
2 kusy kontejnerů typu MULDA. Kontejnery jsou prodány. 
  14.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že na zasedání Zastupitelstva obce Záměl 
bude v prosinci schválena cena 42 350,- Kč  za kterou bude odkoupen přístřešek na zpětný 
odběr elektrozařízení ve vlastnictví firmy ASEKOL a.s. Československého exilu 2 062/8, 143 
00 Praha 4 zastoupená Michalem Mazalem. 
  15.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal Smlouvu o poskytnutí 
služeb na bezplatnou obsluhu sběrných nádob o objemu 240 l pro sběr použitého jedlého oleje 
od obyvatel. 
  16.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o dílo SODB000106, zakázka č. B1601798, kde se na základě oboustranné dohody 
mění termín dokončení stavby: červenec 2017 
  17.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byl vyvěšen rozpočet na rok 2017 a bude 
schválen na následujícím zasedání Zastupitelstva obce Záměl. 
 
Usnesení č. 3  bylo přijato. 
 
 
 
  2. Zpráva o činnosti obce 
 
2.1.  Správa železniční dopravní cesty opravila vlakovou zastávku.  
 
2.2.  Sociální komise pořádala dne 3.12.2016 posezení pro důchodce a podle všeho se akce 
vydařila.  
 
2.3.  U penzionu Orlice proběhlo dne 26.11.2016 rozsvěcení vánočního stromu, kde děti 
z naší mateřské školy a základní školy zarecitovaly a zazpívaly, co si k tomuto účelu spolu se 
svými učitelkami připravily. Naladily tak zúčastněné na vánoční atmosféru.  
 
2.4.  Občanské  sdružení „ Má vlast- můj domov“ pořádalo dne 5.12.2016 čertovské rojení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 4 bylo přijato. 
 
 
 
 



3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení 
 
3.1.  Ceny vodného a stočného r. 2017. 
Zastupitelstvu obce Záměl jsou provozovatelem, společnosti AQUA  SERVIS, a.s. na základě 
nových kalkulací zpracovaných dle platných zákonů a vyhlášek Ministerstva financí ČR,  
v souladu se závěry jednání cenové komise vyhlášeny nové ceny za dodávku vody pitné a  
za odvádění odpadních vod na rok 2017. 
Ceny vodného a stočného s platností od 1. 1. 2017 zůstávají i pro tento rok ve stejné výši. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí oznámení společnosti AQUA  SERVIS, a.s., že  
na základě nových kalkulací zpracovaných dle platných zákonů a vyhlášek Ministerstva 
financí ČR, v souladu se závěry jednání cenové komise vyhlášeny nové ceny za dodávku 
vody pitné a za odvádění odpadních vod na rok 2017. 
Ceny vodného a stočného s platností od 1. 1. 2017 zůstávají i pro tento rok ve stejné výši. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     6 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 5 bylo přijato. 
 
 
3.2. Návrh na doplnění pozemků do pachtovní smlouvy uzavřené s farmou  
Tichý a spol. a.s., Záměl 226, 517 43 Potštejn.   
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložen návrh starosty na doplnění pozemků 
445/1, 446/1015 v katastrálním území Záměl do pachtovní smlouvy uzavřené s farmou  
Tichý a spol. a.s., Záměl 226, 517 43 Potštejn. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený návrh starosty na doplnění pozemků 445/1, 
446/1015 v katastrálním území Záměl do pachtovní smlouvy uzavřené s farmou Tichý a spol. 
a.s., Záměl 226, 517 43 Potštejn. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     6 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 6  bylo přijato. 
 
 
3.3.  Rozpočet obce Záměl na rok 2017 a příspěvek pro příspěvkovou 
organizaci ZŠ a MŠ Záměl na rok 2017.   
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložen rozpočet obce Záměl na rok 2017  
a příspěvek pro příspěvkovou organizci ZŠ a MŠ Záměl na rok 2017. 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje rozpočet obce Záměl na rok 2017 jako vyrovnaný ve 
výši  7 140 000, -Kč, závazným ukazatelem jsou paragrafy a dále schvaluje příspěvek pro 
příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ  Záměl ve výši 600 000,- Kč. 
 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     6 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 7 bylo přijato. 
 
 
 
3.4.  Rozpočtové výhledy na rok 2018, 2019, 2020. 
Zastupitelstvu obce Záměl jsou ke schválení předloženy rozpočtové výhledy na rok 2018, 
2019, 2020. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložené rozpočtové výhledy na rok 2018, 2019, 2020. 
 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     6 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 8 bylo přijato. 
 
 
 
3.5.  Nabídka firmy VODA CZ SERVICE s.r.o., Pražská třída 47/151, 
Kukleny, 500 04 Hradec Králové.  
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení na základě výběrového řízení „Intenzifikace ČOV-
90 EO-Za hospodou“ a  dle doporučení výběrové komise předloženo uzavření smlouvy o dílo 
s firmou VODA CZ SERVICE s.r.o., Pražská třída 47/151, Kukleny, 500 04 Hradec Králové. 
Cena díla dle nabídkové ceny činí 2 876 053,72 Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku firmy VODA CZ SERVICE s.r.o., Pražská třída 
47/15, Kukleny, 500 04 Hradec Králové na provedení díla „Intenzifikace ČOV-90 EO-Za 
hospodou“  za cenu 2 876 053, 72 Kč. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo mezi objednatelem -
obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a zhotovitelem – VODA CZ SERVICE s.r.o, Pražská 
Třída 47/15,Kukleny, 500 04 Hradec Králové na provedení díla „Intenzifikace ČOV-90 EO – 
Za hospodou“. 
 
 



Hlasování: 
Kdo je pro:                                     6 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 9 bylo přijato. 
 
 
3.6.  Kupní smlouva na jeden kus unifikovaného uzamykatelného 
přístřešku ( E- domek ).  
Zastupitelstvu obce je ke schválení předložena kupní smlouva mezi obcí Záměl, Záměl 158, 
517 43 Potštejn (kupující) a společnosti ASEKOL a.s., se sídlem Československého exilu 
2062/8, 143 00 Praha 4 (prodávající) na jeden kus unifikovaného uzamykatelného přístřešku 
(dále jen „E-domku“) určeného k odevzdávání použitých vyřazených elektrozařizení ke 
zpětnému odběru. 
Cena E-domku činí 42 350,-Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou kupní smlouvu mezi obcí Záměl, Záměl 
158, 517 43 Potštejn (kupující) a společnosti ASEKOL a.s., se sídlem Československého 
exilu 2062/8, 143 00 Praha 4 (prodávající) na jeden kus unifikovaného uzamykatelného 
přístřešku (dále jen „E-domku“) určeného k odevzdávání použitých vyřazených 
elektrozařizení ke zpětnému odběru za cenu 42 350,- Kč. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi obcí Záměl, Záměl 158, 
517 43 Potštejn (kupující) a společnosti ASEKOL a.s., se sídlem Československého exilu 
2062/8, 143 00 Praha 4 (prodávající) na jeden kus unifikovaného uzamykatelného přístřešku 
(dále jen „E-domku“) určeného k odevzdávání použitých vyřazených elektrozařizení ke 
zpětnému odběru. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     6 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 10 bylo přijato. 
 
 
 
3.7.  Rozpočtové opatření č. 29 / 2016. 
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 29  / 2016 / viz příloha. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 29 / 2016 / viz příloha. 
 
 
Usnesení č. 11 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. 26 / 2016  
Zastupitelstva obce Záměl. 
 
 
 
 
Skončeno v :     19.00 hodin 
 
 
 
 
Zapsala:           Milena Kaplanová 
 
 
 
 
Starosta:          Josef  Novotný 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                             
Ověřili:            Ing. Milena Krupičková a Ing. Martin Šklíba 
 
                    
                                                                                      
                 
 
 
               
                        
 
 


