
Zápis z 32 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného         

Dne 12. 6. 2017 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:  17 občanů  

  

Jednání řídí:  Josef  Novotný,  starosta    

                                                                                                                                                  

Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. 

 

Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,  

Srdečně vás vítám na dnešním 32. jednání Zastupitelstva obce. 

 

Zapisovatelkou dnešního jednání určuji:  Milenu Kaplanovou 

Sčítáním hlasů určuji:                               Renatu Štefkovou 

Ověřovateli zápisu určuji:            Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka   

                                                                                                                                               

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 jednáním s Pozemkovým úřadem při řešení pozemkových úprav v obci 

Potštejn. 

     6.  Starostu podpisem smlouvy s vybranou firmou Červostav s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 

130 00 Praha 3 na projekt: „ Klubovna pro volnočasové aktivity Záměl “. 

     7.  Starostu vyhlášením výběrového řízení na projekt: 

„ Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Záměl “. 

     9.  starostu přípravou výběrového řízení a oslovením firem na akci: „ Oprava místní 

komunikace v centru obce Záměl “. 

 

 

Návrh usnesení: 
    5.  Byla podána žádost na Pozemkový úřad na změnu pozemkových hranic. 

   6.  Byla podepsána smlouva s vybranou firmou Červostav s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 

00 Praha 3 na projekt: „ Klubovna pro volnočasové aktivity Záměl “. 

Budou zahájeny práce. 

   7.  V tomto týdnu starosta vyhlásí výběrové řízení na projekt: 

„ Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Záměl “. 

    9.  Proběhlo výběrové řízení na akci: „ Oprava místní komunikace v centru obce Záměl “. 

 

Usnesení č. 3  bylo přijato. 

 

 

  2. Zpráva o činnosti obce 

 
2.1.  Ve škole se uspořilo na plynu 170 860,- Kč.  
 

2.2.   Dne 30. 6. 2017 bude uvedena do zkušebního provozu ČOV za penzionem. 

 

2.3.   Byla schválena dotace na akci: „ Oprava místní komunikace v centru obce Záměl “. 

          Jedná se o cestu u školy. 

 

2.4.  V obci probíhá projekt Centropolu energie. 

 

2.5.  Zahájíme rekonstrukci klubovny pro volnočasové aktivity. 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí. 

 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

 

3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení 
 

 

3.1.  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 Josefa Novotného, pana Ing. Miroslava  

Rozkota CSc., a pana Ing. Martina Šklíbu kontrolou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl. 

Kontrola bude provedena dne 28. 6. 2017 v 16.15 hod. 

S kontrolou byla seznámena paní ředitelka školy Eva Klecandrová. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 5 bylo přijato. 

 

 

 

3.2.  Výsledek hodnocení nabídek na projekt: „ Oprava místní komunikace 

v centru obce Záměl “.   
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen výsledek hodnocení nabídek komise pro otevírání 

obálek. Byly hodnoceny nabídky následujících uchazečů: 

1) MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad orlicí 

2) SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 

3) STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje výsledek komise pro otevírání obálek k projektu  

„ Oprava místní komunikace  v centru obce Záměl “, která stanovila po posouzení splnění 

požadavků vítězným uchazečem STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5. Cena 

díla činí 938 062,-Kč. 

Celkové uznatelné náklady dotace projektu činí 938 000,-Kč a výše dotace je 466 388,-Kč. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu provést rozpočtová opatření související s dotací  

a bude s nimi seznámeno na nejbližším veřejném zasedání, po této změně. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s uchazečem STRABAG a.s., 

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 na projekt: „ Oprava místní komunikace v centru obce 

Záměl “.  

 



 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 6  bylo přijato. 

 

 

3.3.  Návrh na koupi pozemků.  
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen návrh na koupi pozemků. 

Jedná se o pozemky oddělené geometrickým plánem 478-15/2017. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje koupi pozemků parc.č.547/3, 1002/2, 553/3, 

533/8, 612/10, 542/55 o výměře1 955m2
. Cena 1m2 je 50,-Kč. 

Celková částka za 1 955m2 je 97 750,-Kč. 

Smlouvy a vklad na Katastr nemovitostí hradí obec Záměl. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smluv s majiteli na koupi pozemků 

parc.č.547/3, 1002/2, 553/3, 533/8, 612/10, 542/55 o výměře1 955m2
. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

 

 

3.4.  Žádost o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské 

školy.  
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení žádost obce Polom  o vytvoření  

společného školského obvodu spádové mateřské školy.  

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl neschvaluje žádost obce Polom  o vytvoření společného školského 

obvodu spádové mateřské školy.  

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     0 hlasů 

Kdo je proti:                                   7 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

 

 

 



 

3.5.  Cenová nabídka na výrobu mříží na okna OÚ. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena nabídka pana Romana Šubrta, Bílý Újezd 98,  

518 01 Dobruška na výrobu mříží na okna OÚ za cenu 105 645,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl neschvaluje předloženou nabídku pana Romana Šubrta,  

Bílý Újezd 98, 518 01 Dobruška na výrobu mříží na okna OÚ za cenu 105 645,-Kč. 

 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     1 hlas          Josef Novotný 

Kdo je proti:                                   5 hlasů        

Kdo se zdržel hlasování:                1 hlasů        Renata Štefková 

 

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

 

 

 

3.6.  Smlouva s ČEZ Distribuce, a.s. o umístění zařízení (bezúplatná) 

Zastupitelstvu obce je předložena ke schválení Smlouva (bezúplatná) o umístění zařízení. 

Předmětem této smlouvy je vymezení bližších podmínek vzájemné spolupráce smluvních 

stran při zřizování a provozování vedení nn a instalace zařízení Uživatele na podpěrné body 

nn, ve snaze zajistit bezpečný provoz zařízení obou smluvních stran. Jedná se o zařízení 

umístěná ve veřejném zájmu, typu místní sdělovací kanály (rozhlasy) ve vlastnictví obcí  

a měst, veřejná osvětlení, varovné a informační systémy. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Smlouvu (bezúplatnou) o umístění zařízení. 

Předmětem této smlouvy je vymezení bližších podmínek vzájemné spolupráce smluvních 

stran při zřizování a provozování vedení nn a instalace zařízení Uživatele na podpěrné body 

nn, ve snaze zajistit bezpečný provoz zařízení obou smluvních stran. Jedná se o zařízení 

umístěná ve veřejném zájmu, typu místní sdělovací kanály (rozhlasy) ve vlastnictví obcí  

a měst, veřejná osvětlení, varovné a informační systémy. 

Stávající vedení bude vyměněno za nové a bude řešeno závěsnými vodiči kabelového vedení 

a umístění sloupů bude řešeno individuálně po domluvě s vlastníky pozemků na kterých je 

vedení umístěno.  

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu obce Záměl podpisem Smlouvy (bezúplatné) 

s ČEZ Distribuce o umístění zařízení. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 10 bylo přijato. 

 

 

 



 

3.7.  Bezbariérový záchod v budově ZŠ a MŠ Záměl.  
Zastupitelstvu obce Záměl je předloženo ke schválení vybudování bezbariérového záchodu 

v budově ZŠ a MŠ Záměl. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje vybudování bezbariérového záchodu v budově ZŠ a MŠ 

Záměl jehož součástí bude i sprchový kout na mytí dětí do dvou let. 

Z důvodu nedostatku prostoru může nastat situace, že dojde k přemístění mateřského centra 

do klubovny pro volnočasové aktivity. 

 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 11 bylo přijato. 

 

 

 

3.8.  Žádost pana Romana Plesla, Záměl 221. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena žádost podaná panem Romanem Pleslem, bytem 

Záměl 221 na právo k umístění a provedení stavby na hranici pozemku s obcí. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou žádost podanou panem Romanem Pleslem, 

bytem Záměl 221 na právo k umístění a provedení stavby a na hranici pozemku s obcí. 

Věc bude ošetřena :   1) Smlouvou o právu k umístění a provedení stavby. 

                                   2) Smlouvou o právu k umístění a provedení stavby na hranici     

                                       pozemku. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu přípravou a podpisem za 1) Smlouvy o právu k umístění 

a provedení stavby, za 2) Smlouvy o právu k umístění a provedení stavby na hranici pozemku 

obě s panem Romanem Pleslem, bytem Záměl 221. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 12 bylo přijato. 

 

 

 

3.9.  Záměr starosty požádat o dotaci z projektu MAS. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen záměr starosty na požádání o dotaci z projektu MAS 

na nákup vyžínacího ramena pro údržbu a obnovu lesních pozemků. 

 



 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený záměr starosty na požádání o dotaci 

z projektu MAS na nákup vyžínacího ramena pro údržbu a obnovu lesních pozemků. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 13 bylo přijato. 

 

 

3.10.  Rozpočtové opatření č. 7, 8 / 2017. 
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 7, 8  / 2017 / viz příloha. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7, 8 / 2017 / 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. 32 / 2017  

Zastupitelstva obce Záměl. 

 

 

 

Skončeno v :     19.30 hodin 

 

Zapsala:           Milena Kaplanová 

 

Starosta:          Josef  Novotný 

 



Ověřili:            Ing. Milena Krupičková a Ing. Josef Myšák                                                                           

 

 

 

                                                                                                                                                                                             

                    

                                                                                      

                 

 

 

               

                        

 

 


