
Usnesení č. 35 / 2017 z jednání Zastupitelstva obce Záměl 

konaného dne 18. 9. 2017 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č. 35 / 2017 

 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Martina Šklíbu a Ing. Josefa Myšáka,  

2. zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Renatu Štefkovou. 

    4.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obce. 

    3.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 

  13.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13,14,15, / 2017 / viz příloha. 
 

 

  

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

    2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Program jednání č. 35 / 2017 

    5.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje zpracování projektové dokumentace Ing. Petrem 

Kuličkou, Záměl 147 na projekt: „ Bezbariérová úprava a jazyková učebna v ZŠ a MŠ Záměl 

“ ve výši 51 290,-Kč. 

   6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Směnnou smlouvu mezi Povodím Labe, státní 

podnik, Víta nejedlého 951, Hradec Králové 500 03, zastoupeným Mariánem Šebestou, 

generálním ředitelem a Obcí Záměl, Záměl 158, Potštejn 517 43, zastoupenou Josefem 

Novotným, starostou obce. Smluvní strany touto smlouvou směňují pozemky definované 

v článku 1 odst. 2 a 4. této smlouvy tak, že pozemky označené jako pozemkové parcely č. 

703/43, č. 107/10 v k.ú. Záměl přejímá do svého výlučného vlastnictví Obec Záměl a 

pozemky označené jako pozemkové parcely č. 121/3, č. 1016/2 a č. 1076/9 v k.ú. Záměl se 

stávají vlastnictvím České republiky, s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik. 

   7.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Darovací smlouva č. O9941700 mezi Povodím 

Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 500 03,  a Obcí Záměl, Záměl 158, 

Potštejn 517 43, na darování pozemků č. 1058/4 a č. 1058/6 v k.ú. Záměl a přejímá je do 

svého vlastnictví. 

   8.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Smlouvu o dílo mezi Obcí Záměl, 

Záměl 158, Potštejn 517 43, jednající Josefem Novotným, starostou a ENVIPARTNER, s.r.o., 

Vídeňská55, Štýřice, Brno 639 00, jednající Svatoslavem Schwarzerem, jednatelem na 

zpracování projektové dokumentace a zajistit další nezbytné dolady spojené s podáním 

žádosti o dotaci a následně s realizací projektu s názvem „ Protipovodňová opatření obce 

Záměl “ v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

   9.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo mezi Obcí Záměl,  

Záměl 158, Potštejn 517 43, jednající Josefem Novotným, starostou a ENVIPARTNER,  

s.r.o., Vídeňská55, Štýřice, Brno 639 00, jednající Svatoslavem Schwarzerem, jednatelem k 

projektu s názvem  

„ Protipovodňová opatření obce Záměl “ v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

 10.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Žádost o umožnění výlepu volebních 

materiálů na výlepové plochy v naší obci. 



Obce nemohou stranám a hnutím poskytovat dle zákona 424/1991 Sb. V platném znění § 18 

dary a bezúplatná plnění, proto cena výlepu nemůže být 0,-Kč, proto stanovujeme za výlep 

plakátů pro politické strany a politická hnutí na našich výlepových plochách částku ve výši 5,-

Kč za jednu výlepovou plochu. 

Celkový poplatek za umožnění výlepu za pět výlepových ploch je ve výši 25,-Kč bude 

uhrazen bezhotovostním převodem na účet obce do 10 dnů od podepsání žádosti. 

 11.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Smlouvu o dodávkách nových verzí 

systému Gramis mezi Obcí Záměl, Záměl 158, Potštejn 517 43 v zastoupení Josefem 

Novotným a Ing. Václavem Lepšem, Bož. Němcové 488, České Meziříčí 517 71. 

Geografický informační systém Gramis je počítačový program, umožňující zobrazování 

digitálních map s připojenými databázovými informacemi ( katastrálním mapa, technická 

mapa, územní plán, letecký snímek a další ). Cena programu je 7 400,-Kč ročně. 

 12.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje výsledek výběrového řízení k projektu: 

„ Nákup vyžínacího ramena pro údržbu a obnovu lesních pozemků “.  

Byla vybrána společnost Agroservis Záměl s.r.o. Záměl 221, Potštejn 517 43 jejíž nabídková 

cena činí 345 000,-Kč. 

 

 

  
        
  Zastupitelstvo obce pověřuje: 
 

    5.  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy s Ing. Petrem Kuličkou, Záměl 

147 na zpracování projektové dokumentace na projekt: „ Bezbariérová úprava a jazyková 

učebna v ZŠ a MŠ Záměl “ ve výši 51 290,-Kč. 

   6.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Směnné smlouvu mezi Povodím 

Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 500 03, zastoupeným Mariánem 

Šebestou, generálním ředitelem a Obcí Záměl, Záměl 158, Potštejn 517 43, zastoupenou 

Josefem Novotným, starostou obce. Smluvní strany touto smlouvou směňují pozemky 

definované v článku 1 odst. 2 a 4. této smlouvy tak, že pozemky označené jako pozemkové 

parcely č. 703/43, č. 107/10 v k.ú. Záměl přejímá do svého výlučného vlastnictví Obec Záměl 

a pozemky označené jako pozemkové parcely č. 121/3, č. 1016/2 a č. 1076/9 v k.ú. Záměl se 

stávají vlastnictvím České republiky, s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik. 

   7.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy č. O9941700 

mezi Povodím Labe, státní podnik, Víta nejedlého 951, Hradec Králové 500 03,  a Obcí 

Záměl, Záměl 158, Potštejn 517 43, na darování pozemků č. 1058/4 a č. 1058/6 v k.ú. Záměl. 

   8.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo mezi Obcí Záměl, 

Záměl 158, Potštejn 517 43, jednající Josefem Novotným, starostou a ENVIPARTNER,  

s.r.o., Vídeňská55, Štýřice, Brno 639 00, jednající Svatoslavem Schwarzerem, jednatelem  

na zpracování projektové dokumentace a zajistit další nezbytné dolady spojené s podáním 

žádosti o dotaci a následně s realizací projektu s názvem „ Protipovodňová opatření obce 

Záměl “ v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

   9.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 

mezi Obcí Záměl, Záměl 158, Potštejn 517 43, jednající Josefem Novotným, starostou a 

ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská55, Štýřice, Brno 639 00, jednající Svatoslavem 

Schwarzerem, jednatelem k projektu s názvem „ Protipovodňová opatření obce Záměl “ 

v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

 11.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dodávkách nových 

verzí systému Gramis mezi Obcí Záměl, Záměl 158, Potštejn 517 43 v zastoupení Josefem 

Novotným a Ing. Václavem Lepšem, Bož. Němcové 488, České Meziříčí 517 71. 



Geografický informační systém Gramis je počítačový program, umožňující zobrazování 

digitálních map s připojenými databázovými informacemi ( katastrálním mapa, technická 

mapa, územní plán, letecký snímek a další ). 

 12.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu provést rozpočtová opatření související 

s dotací k projektu „ Nákup vyžínacího ramena pro údržbu a obnovu lesních pozemků “ a 

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

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy se společností Agroservis 

Záměl s.r.o. Záměl 221, Potštejn 517 43 k projektu „ Nákup vyžínacího ramena pro údržbu  

a obnovu lesních pozemků “.  

 

 

 

 

 

 

V Záměli dne 18. 9.2017 

 

 

Starosta: 

 

 

Místostarostka: 

 

 

     


