Zápis z 30 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného
dne 10. 4. 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: 19 občanů

Jednání řídí:

Josef Novotný, starosta

Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné.
Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,
Srdečně vás vítám na dnešním 30 jednání zastupitelstva obce.
Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: Milenu Kaplanovou
Sčítáním hlasů určuji:
Ing. Josefa Myšáka,
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 Záměl pověřuje:
6. Starostu po doložení faktur prokazujících finanční použití daru podpisem smlouvy
na poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce Záměl Svazu tělesně postižených, 517 54
Vamberk.
7. 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.
8. 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.

Návrh usnesení:
6. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že nebyly doloženy faktury prokazující
finanční použití daru podpisem smlouvy na poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce Záměl
Svazu tělesně postižených, 517 54 Vamberk.
7. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že nebyly doloženy faktury prokazující
finanční použití daru podpisem smlouvy na poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce Záměl
Českému svazu včelařů, os Základní organizace Záměl 16, 517 43 Potštejn.
8. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal smlouvu s firmou
Agroslužby Záměl s.r.o., Záměl 228, 517 43 Potštejn, na nákup zametacího stroje pro úklid
komunikací v obci Záměl.
Usnesení č. 3 bylo přijato.

2. Zpráva o činnosti obce
2.1. Zaměstnanci obce začali svážet bioodpad.
2.2. Dne 31. 3. 2017 proběhla v místní knihovně Noc s Andersenem, které se zúčastnilo
13 dětí.

2.3. Ve dnech 1. a 2. 4. 2017 proběhla již čtvrtá Velikonoční výstava ve mlýně v Záměli,
kterou pořádala Základní organizace Českého zahrádkářského svazu a Českého svazu včelařů.

2.4. Občanské sdružení „ Má vlast- můj domov“ pořádalo ve dnech 1. a 2. 4. 2017
Velikonoce u Karla IV, dne 8. 4. 2017 se zapojilo spolu s dobrovolníky do akce Ukliďme svět,
Ukliďme Česko.

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

3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení

3.1. Závěrečný účet a závěrečná zpráva obce.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení závěrečný účet, závěrečná zpráva obce
a účetní závěrka za rok 2016.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje závěrečný účet, závěrečnou zprávu a účetní závěrku za
rok 2016. Vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradou na základě nichž přijme
územní samosprávný celek opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí
závěry vůči osobám, které způsobily svým jednáním územně samosprávnému celku škodu.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 5 bylo přijato.

3.2. Dotace na projekt: „ Klubovna pro volnočasové aktivity Záměl “.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena žádost starosty o schválení přijetí dotace z fondu
Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400 000,-Kč a dofinancování podpořeného projektu:
„ Klubovna pro volnočasové aktivity Záměl “.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje přijetí dotace z fondu Ministerstva pro místní rozvoj ve
výši 400 000,-Kč a dofinancování podpořeného projektu: „ Klubovna pro volnočasové
aktivity Záměl “.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu vyhlášením výběrového řízení na projekt:
„ Klubovna pro volnočasové aktivity Záměl “.

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

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 6 bylo přijato.

3.3. Projektová dokumentace a stavební řízení na chodník podél silnice III
třídy 3165 směrem na Doudleby nad Orlicí.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena žádost starosty na zpracování projektové
dokumentace včetně územního a stavebního řízení na chodník podél silnice III třídy 3165
směrem na Doudleby nad Orlicí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou žádost starosty na zpracování projektové
dokumentace včetně územního a stavebního řízení na chodník podél silnice III třídy 3165
směrem na Doudleby nad Orlicí.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu oslovením firem na zpracování projektové
dokumentace včetně územního a stavebního řízení na chodník podél silnice III třídy 3165
směrem na Doudleby nad Orlicí.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 7 bylo přijato.

3.4. Prodloužení smlouvy se společností Centropol energy, a.s. na dodávky
elektřiny podle ceníku platného pro rok 2018.
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předloženo prodloužení smlouvy se společností
Centropol energy, a.s. , Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem na dodávky a zemního
plynu dle platného ceníku na rok 2018.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložené prodloužení smlouvy se společností
Centropol energy, a.s. , Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem na dodávky elektřiny
a zemního plynu dle platného ceníku na rok 2018.
Jedná se o sazby elektřiny pro Obec Záměl a ZŠ a MŠ Záměl. Dále sazby zemního plynu pro
ZŠ a MŠ Záměl.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem ceníku společnosti Centropol
energy, a.s. , Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem na dodávky elektřiny a zemního
plynu platného na rok 2018.

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

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 8 bylo přijato.

3.5. Rozpočtové opatření č. 3, 4/ 2017.
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 3, 4 / 2017 / viz příloha.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3, 4 / 2017 / viz příloha.
Usnesení č. 9 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. 30 / 2017
Zastupitelstva obce Záměl.

Skončeno v : 18.40 hodin

Zapsala:

Milena Kaplanová

Starosta:

Josef Novotný

Ověřili:

Ing. Milena Krupičková a Ing. Martin Šklíba

