
Zápis z 36 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného         

dne 16. 10. 2017 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:  12 občanů  

  

Jednání řídí:  Josef  Novotný,  starosta    

                                                                                                                                                  

Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. 

 

Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,  

Srdečně vás vítám na dnešním 36. jednání zastupitelstva obce. 

 

Zapisovatelkou dnešního jednání určuji:  Milenu Kaplanovou 

Sčítáním hlasů určuji:                               Renatu Štefkovou 

Ověřovateli zápisu určuji:            Ing. Martina Šklíbu a Ing. Milenu Krupičkovou,   

                                                                                                                                               

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:                                     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: 
 

    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 doklady 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 “.  

 

 

 

Návrh usnesení: 
5.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal smlouvu 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 bere na vědomí, že starosta poslal podepsanou Směnnou 

smlouvu mezi Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 500 03, a 

Obcí Záměl, Záměl 158, Potštejn 517 43, na Povodí Labe, státní podnik k dalšímu řešení.   

   7.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta poslal Darovací smlouvu 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 na Povodí Labe, státní podnik k dalšímu řešení.   

   8.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta  podepsal 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 

doklady 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 bere na vědomí, že starosta podepsal 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. 

 11.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že se připravuje Smlouva 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. 

12.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že se provedla 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 bere na vědomí, že starosta podepsal Smlouvu se společností 

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

pro údržbu a obnovu lesních pozemků “.  

 

 

Usnesení č. 3  bylo přijato. 

 

 

 

 

 



  2. Zpráva o činnosti obce 

 
2.1. Probíhá oprava veřejného osvětlení. 

 

2.2. Probíhá oprava vlhké podlahy v jedné z místností v budově bývalého mlýna.  

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí. 

 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

 

 

3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení 
 

 

3.1.  Prodej pozemků. 
Zastupitelstvu obce Záměl starosta předložil námitku k zápisu z usnesení zastupitelstva č. 

26/2016, kde chyběl ( písařskou chybou ) schválený bod: Prodej pozemků ve vlastnictví obce 

Záměl v katastrálním území obce Záměl na žádost pana Romana Plesla, Záměl 221, na koupi 

pozemků v katastrálním území obce Záměl. Jedná se o části pozemků 137/1, 137/2 a 138/2 

oddělených geometrickým plánem číslo 468- 118/2016 ze dne 16. 10. 2016. Rozloha částí 

pozemků je 116 m 2, cena 1 m 2 je 50,- Kč. Celková částka za 116 m 2 je 5 800,- Kč. 

Prodej těchto pozemků se provede za podmínky uzavření 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. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje prodej pozemků ve vlastnictví obce Záměl 

v katastrálním území obce Záměl na žádost pana Romana Plesla, Záměl 221, na koupi 

pozemků v katastrálním území obce Záměl. Jedná se o části pozemků 137/1, 137/2 a 138/2 

oddělených geometrickým plánem číslo 468- 118/2016 ze dne 16. 10. 2016. Rozloha částí 

pozemků je 116 m 2, cena 1 m2 je 50,- Kč. Celková částka za 116 m 2 je 5 800,- Kč. 

Prodej těchto pozemků se provede za podmínky uzavření 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. 

 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     6 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 5 bylo přijato. 

 

 



3.2. Žádost o podporu a studie proveditelnosti na projekt: „ Multimediální 

učebna pro výuku jazyků pro ZŠ a MŠ Záměl “. 
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena nabídka pana Miroslava Tvrdíka , 

Zbraslavice 312, Zbraslavice 285 21  na zpracování žádosti o podporu a studii proveditelnosti 

do dotačního projektu MAS pro IROP  na projekt „ Multimediální učebna pro výuku jazyků 

pro ZŠ a MŠ Záměl “.  

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou nabídku pana Miroslava Tvrdíka , 

Zbraslavice 312, Zbraslavice 285 21  na zpracování žádosti o podporu a studii proveditelnosti 

do dotačního projektu MAS pro IROP  na projekt „ Multimediální učebna pro výuku jazyků 

pro ZŠ a MŠ Záměl “. Cena za zpracování žádosti o podporu – 5 000,-Kč, za studii 

proveditelnosti – 

45 000,-Kč, celkem 50 000,-Kč. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu zasláním objednávky panu Miroslavovi 

Tvrdíkovi , Zbraslavice 312, Zbraslavice 285 21, na zpracování žádosti o podporu a studii 

proveditelnosti do dotačního projektu MAS pro IROP  na projekt 

„ Multimediální učebna pro výuku jazyků pro ZŠ a MŠ Záměl “. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     6 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 6  bylo přijato. 

 

 

 

3.3.  Oprava vodovodu a kanalizace. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení nabídka společnosti AQUA SERVIS a. 

s., Štemberkova1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou na opravu vodovodu a kanalizace u 

odbočky ke hřbitovu a provézt rozpočtová opatření k tomuto projektu. Jedná se o odstranění 

havarijního stavu části vodovodu a kanalizace. Cena opravy je nabízena v částce 502 265,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku společnosti AQUA SERVIS a. s., 

Štemberkova1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou na opravu vodovodu a kanalizace u 

odbočky ke hřbitovu za částku 502 265,-Kč, část nákladů bude hrazena ze zdrojového účtu 

spol AQUA SERVIS a.s. ve výši 160 000,- Kč, dále schvaluje provézt rozpočtová opatření 

k tomuto projektu. Jedná se o odstranění havarijního stavu části vodovodu a kanalizace. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy se společnosti AQUA 

SERVIS a. s., Štemberkova1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou na opravu vodovodu a 

kanalizace u odbočky ke hřbitovu za částku 502 265,-Kč. Část nákladů bude hrazena ze 

zdrojového účtu spol AQUA SERVIS a.s. ve výši 160 000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu provádět rozpočtová opatření související 

s projektem na opravu vodovodu a kanalizace u odbočky ke hřbitovu. 

 

 

 



 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     6 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

 

3.4.  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo SODB000106, zakázka č. B1601798. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

SODB000106, zakázka č. B1601798 

uzavřené mezi společností AQUA SERVIS a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad 

Kněžnou a obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo SODB000106, zakázka 

č. B1601798 uzavřené mezi společností AQUA SERVIS a.s., Štemberkova 1094, 516 01 

Rychnov nad Kněžnou a obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

SODB000106, zakázka č. B1601798 uzavřené mezi společností AQUA SERVIS a.s., 

Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou a obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     6 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

 

3.5.  Rozpočtové opatření č. 16,17,18,19,20,21 / 2017. 
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 16,17,18,19,20,21 / 

2017 / viz příloha. 

 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16,17,18,19,20,21 / 2017 / 

viz příloha. 
 

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

 
 

 

3.6.  Podání projektu „ Multimediální učebna pro výuku jazyků pro ZŠ a 

MŠ Záměl “ 

Zastupitelstvu obce je ke schválení předložena žádost na podání projektu „ Multimediální 

učebna pro výuku jazyků pro ŽŠ a MŠ Záměl “ do dotačního titulu MAS pro IROP. 

 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou žádost na podání projektu „ Multimediální 

učebna pro výuku jazyků pro ŽŠ a MŠ Záměl “ do dotačního titulu MAS pro IROP. 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předfinancování projektu z vlastních zdrojů ve výši do 

1 500 000,-Kč. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu provádět rozpočtová opatření související 

s projektem „ Multimediální učebna pro výuku jazyků pro ŽŠ a MŠ Záměl “ z dotačního 

titulu MAS pro IROP. 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     6 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 10 bylo přijato. 

 

 

3.7.  Darovací smlouva o bezplatném převodu Speciálního automobilu 

TATRA T148. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení Darovací smlouva o bezplatném 

převodu Speciálního automobilu TATRA T148 registrační značky RK8408.  

  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Darovací smlouvu o bezplatném převodu 

Speciálního automobilu TATRA T148 registrační značky RK8408.  

Automobil převezme obec Záměl do svého majetku od města Borohrádek.  

Číslo usnesení 36/2017.  

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy o bezplatném 

převodu Speciálního automobilu TATRA T148 registrační značky RK8408.  

 
Hlasování: 

Kdo je pro:                                     6 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

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. 36 / 2017  

Zastupitelstva obce Záměl. 

 

 

 

Skončeno v :     19.00 hodin 

 

 

 

Zapsala:           Milena Kaplanová 

 

 

Starosta:          Josef  Novotný 

 

 

Ověřili:            Ing. Milena Krupičková, Ing. Martin Šklíba, 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                      

                 

 

 

               

                        

 

 


