Zápis z 29 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného
dne 20. 3. 2017 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.
Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová,
Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,
Ing. Josef Myšák,
Omluven: Renata Štefková,
Přítomno: 23 občanů

Jednání řídí: Josef

Novotný, starosta

Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné.
Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,
Srdečně vás vítám na dnešním 29. jednání zastupitelstva obce.
Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: Milenu Kaplanovou
Sčítáním hlasů určuji:
Ing. Milenu Krupičkovou
Ověřovateli zápisu určuji:
Ing. Martina Šklíbu a Ing. Miroslava Rozkota CSc.,
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
5. Starostu oslovením firem 1) Jaroslav Daňsa-AGROSLUŽBY, Vyhnánov 89, 517 42
Doudleby nad Orlicí, 2) Agrotec a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, 3) N.O.P.O.Z.M. s.r.o.,
Sečská 149, 538 21 Slatiňany na podání cenových nabídek k výběrovému řízení na pořízení
zametacího stroje na traktor Kioti.
8. Starostu podpisem smlouvy s firmou Efektivní OSvětlování s.r.o., Děčínská 509, 470
01 Česká Lípa na vypracování Energetického posudku veřejného osvětlení pro obec Záměl a
příprava dokumentů k podání žádosti o dotaci na rekonstrukci VO do programu EFEKT 2017

Návrh usnesení:
5. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta oslovil firmy 1) Jaroslav DaňsaAGROSLUŽBY, Vyhnánov 89, 517 42 Doudleby nad Orlicí, 2) Agrotec a.s., Brněnská 74,
693 01 Hustopeče, 3) N.O.P.O.Z.M. s.r.o., Sečská 149, 538 21 Slatiňany, které podaly cenové
nabídky k výběrovému řízení na pořízení zametacího stroje na traktor Kioti.
8. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal smlouvu s firmou
Efektivní OSvětlování s.r.o., Děčínská 509, 470 01 Česká Lípa na vypracování Energetického
posudku veřejného osvětlení pro obec Záměl a přípravu dokumentů k podání žádosti o dotaci
na rekonstrukci VO do programu EFEKT 2017.
Dotace byla podána.
Usnesení č. 3 bylo přijato.

2. Zpráva o činnosti obce
2.1. Pan Pavel Zářecký zhotovil elektriku v některých místnostech bývalého mlýna.
2.2. Zaměstnanci obce opravují místnosti v budově bývalého mlýna, dále lavičky na hřišti
pod Markem.

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 schválení převodu peněz do rezervního fondu.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena paní ředitelkou ZŠ a MŠ Evou Klecandrovou žádost
o schválení převodu peněz do rezervního fondu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou žádost paní ředitelky ZŠ a MŠ Evy
Klecandrové o schválení převodu peněz / zisku z minulého roku ve výši 58 803,20 Kč /
do rezervního fondu.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 5 bylo přijato.

3.2. Smlouva na poskytnutí účelového finančního daru.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení smlouva na poskytnutí účelového daru
z rozpočtu obce Záměl Svazu tělesně postižených, 517 54 Vamberk. Předmětem smlouvy je
poskytnutí daru pro rok 2017 ve výši 2000,-Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu na poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce
Záměl Svazu tělesně postižených, 517 54 Vamberk. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru
pro rok 2017 ve výši 2000,-Kč.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu po doložení faktur prokazujících finanční použití
daru podpisem smlouvy na poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce Záměl Svazu tělesně
postižených, 517 54 Vamberk.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 6 bylo přijato.

3.3. Smlouva na poskytnutí účelového finančního daru.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení smlouva na 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 2017 ve výši 2000,-Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu na 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 2017 ve výši 2000,-Kč.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu po doložení faktur prokazujících finanční použití
daru podpisem smlouvy na poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce Záměl Českému svazu
včelařů, os Základní organizace Záměl 16, 517 43 Potštejn.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 7 bylo přijato.

3.4. Výběrové řízení „ Nákup zametacího stroje pro úklid komunikací
v obci Záměl “.
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložen výsledek výběrového řízení na „ Nákup
zametacího stroje pro úklid komunikací v obci Záměl “.
Seznam předložených nabídek: č. 1: Agrotec a. s., Divize zemědělské a stavební techniky,
Brněnská 74, 693 01 Hustopeče., č. 2: Agroslužby Záměl s.r.o., Záměl 228, 517 43 Potštejn,
Č. 3: N.O.P.O.Z.M. s.r.o.., Sečská 149, 538 21 Slatiňany.
Hodnocení nabídek provedla komise ve složení: Ing. Martin Šklíba, Záměl 145, Ing. Josef
Myšák a Milena Kaplanová.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje výsledek výběrového řízení na „ Nákup zametacího
stroje pro úklid komunikací v obci Záměl “.
Nejvýhodnější nabídku předložila dle názoru komise, firma s nabídkou č. 2: Agroslužby
Záměl s.r.o., Záměl 228, 517 43 Potštejn, která splňovala všechny podmínky zadavatele
a nabízená cena byla nejnižší a činí 210 000,-Kč.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Agroslužby Záměl
s.r.o., Záměl 228, 517 43 Potštejn, na nákup zametacího stroje pro úklid komunikací v obci
Záměl.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:
Usnesení č. 8 bylo přijato.

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

3.5. Žádost manželů Chudých, bytem Záměl čp. 110 na odkoupení
pozemků v majetku obce Záměl.
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena žádost manželů Chudých, bytem
Záměl čp. 110 na odkoupení pozemků v majetku obce Záměl.
Jedná se pozemky parc. č. 317/31 a 317/32.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl neschvaluje žádost manželů Chudých, bytem Záměl čp. 110
na odkoupení pozemků v majetku obce Záměl.
Bylo dohodnuto, že o odkoupení pozemků parc. č. 317/31 a 317/32 manželé Chudí, bytem
Záměl čp. 110 znovu požádají poté, co bude vyřešena kanalizace.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 9 bylo přijato.

3.6. Zřizovací listina příspěvkové organizace Záměl.
Zastupitelstvu obce je předložena ke schválení Zřizovací listina příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Zřizovací listinu příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 10 bylo přijato.

3.7. Rozpočtové opatření.
Zastupitelstvu obce Záměl je předloženo ke schválení rozpočtové opatření, která vyplývá
z přijetí poskytnutí dotace Ministerstvem zemědělství, Tešnov 65/17, 117 05 Praha 1 na
projekt: „ Intenzifikace ČOV-90 EO Za hospodou “.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje rozpočtové opatření v příjmové části ve výši přijetí
dotace, a to v částce 1 024 000,-Kč a dofinancování projektu částkou 1 852 000,-Kč
z vlastních zdrojů.

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navýšení příjmů o částku 1 024 000,-Kč a výdajová část
zahrnutá v rozpočtu u kapitoly ČOV bude navýšena na částku 2 876 000,-Kč.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 11 bylo přijato.

3.5. Rozpočtové opatření č. 1, 2 / 2017.
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 1, 2 / 2017 / viz příloha.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1, 2 / 2017 / viz příloha.
Usnesení č. 12 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. 29 / 2017
Zastupitelstva obce Záměl.

Skončeno v : 19,00 hodin

Zapsala:

Milena Kaplanová

Starosta:

Josef Novotný

Ověřili:

Ing. Martin Šklíba a Ing. Miroslav Rozkot CSc.,

