Zápis z 37. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného
dne 20. 11. 2017 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.
Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková,
Renata Štefková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav Rozkot CSc.,
Omluven: Ing. Josef Myšák,
Přítomno: 22 občanů

Jednání řídí:

Josef Novotný,
starosta konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné.
Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,
Srdečně vás vítám na dnešním 37. jednání zastupitelstva obce.
Zapisovatelkou dnešního jednání určuji:
Sčítáním hlasů určuji:
Ověřovateli zápisu určuji:
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

Milenu Kaplanovou
Renatu Štefkovou
Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Martina Šklíbu

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:
6. 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 IROB na projekt
„ Multimediální učebna pro výuku jazyků pro ZŠ a MŠ Záměl “.
7. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu provádět rozpočtová opatření související
s projektem na opravu vodovodu a kanalizace u odbočky ke hřbitovu.
8. 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.
10. 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.
11. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy o bezplatném
převodu Speciálního automobilu TATRA T148 registrační značky RK8408.

Návrh usnesení:
6. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta zaslal objednávku panu
Miroslavovi Tvrdíkovi , Zbraslavice 312, Zbraslavice 285 21, na zpracování žádosti
o podporu a studii proveditelnosti do dotačního projektu MAS pro IROB na projekt
„ Multimediální učebna pro výuku jazyků pro ZŠ a MŠ Záměl “.
7. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že rozpočtová opatření související
s projektem na opravu vodovodu a kanalizace u odbočky ke hřbitovu budou prováděna.
8. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal 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.
10. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta provádí rozpočtová opatření
související s projektem „ Multimediální učebna pro výuku jazyků pro ŽŠ a MŠ Záměl “
připravuje žádost, která bude podána do dotačního titulu MAS pro IROP.
11. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal Darovací smlouvu
o bezplatném převodu Speciálního automobilu TATRA T148 registrační značky RK8408.
Usnesení č. 3 bylo přijato.

2. Zpráva o činnosti obce
2.1. Zaměstnanci obce opravili kanalizaci v budově bývalého mlýna a opravují podlahu ve
dvou místnostech.

2.2. Hasiči získali darem od města Borohrádek Speciální automobil TATRA T148.
2.3. Zaměstnanec obce pan Josef Tichý odklidil na veřejném prostranství spadané listí.
2.4. V obci byly vyměněny lampy a některé sloupy na veřejném osvětlení.
Usnesení č. 4 bylo přijato.

3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení

3.1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu č. 2/10/2017.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2/10/2017 mezi obcí Záměl, Záměl
158, 517 43 Potštejn zastoupená starostou obce Josefem Novotným, dále jen „Budoucí
povinná“ a Sršněm Jiřím a Sršňovou Marií, Záměl 9, 517 43 Potštejn, dále jen „Budoucí
oprávněná“. Budoucí oprávněná je provozovatelem kabelového vedení NN od Er na parc. č.
1039/5 až po nově budovanou výrobní kapacitu na parc. č. 340/2 je budoucí oprávněná
povinna podle § 25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno a
zajistit si právo provést stavbu dle příslušných ustanovení stavebního zákona.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2/10/2017 mezi obcí Záměl, Záměl 158, 517 43
Potštejn zastoupená starostou obce Josefem Novotným, dále jen „Budoucí povinná“ a Sršněm
Jiřím a Sršňovou Marií, Záměl 9, 517 43 Potštejn, dále jen „Budoucí oprávněná“.
Smluvní strany se zavazují, že spolu za dále uvedených podmínek uzavřou vlastní smlouvu o
zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene podle § 25 odst. 4
energetického zákona. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit,
provozovat, opravovat a udržovat kabelové vedení NN na Dotčené nemovitosti, provádět jeho
obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět ( dále
jen „Věcné břemeno“).

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2/10/2017 mezi obcí Záměl, Záměl
158, 517 43 Potštejn zastoupená starostou obce Josefem Novotným, dále jen „Budoucí
povinná“ a Sršněm Jiřím a Sršňovou Marií, Záměl 9, 517 43 Potštejn, dále jen „Budoucí
oprávněná“.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 5 bylo přijato.

3.2. Žádost o dotaci z programu POV Královéhradeckého kraje
na projekt : „ Rekonstrukce čp. 227 (zázemí pro hasiče)“.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení Žádost o dotaci z programu POV
Královéhradeckého kraje na projekt : „ Rekonstrukce čp. 227 (zázemí pro hasiče)“.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Žádost o dotaci z programu POV
Královéhradeckého kraje na projekt : „ Rekonstrukce čp. 227 (zázemí pro hasiče)“.
Projekt bude dofinancován z vlastních zdrojů.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podáním Žádosti o dotaci z programu POV
Královéhradeckého kraje na projekt : „ Rekonstrukce čp. 227 (zázemí pro hasiče)“.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 6 bylo přijato.

3.3. Žádost o dotaci z programu Ministerstva pro místní
rozvoj na opravu komunikace v obci Záměl a Smlouva o dílo
č. 18012-011
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení Žádost o dotaci z programu
Ministerstva pro místní rozvoj na projekt : „ Místní komunikace (DT 5)“ a dále Smlouvu o
dílo č. 18012-011 uzavřenou mezi Obcí Záměl, Záměl 158, zastoupenou starostou Josefem
Novotným a společností Timoris Projekt a.s., Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc,
zastoupenou ředitelem Ing. Davidem Sloukou na projekt: „ Místní komunikace (DT 5)“.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Žádost o dotaci z programu Ministerstva pro
místní rozvoj na projekt : „ Místní komunikace (DT 5)“ a dále Smlouvu o dílo č. 18012-011
uzavřenou mezi Obcí Záměl, Záměl 158, zastoupenou starostou Josefem Novotným a
společností Timoris Projekt a.s., Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc, zastoupenou
ředitelem Ing. Davidem Sloukou na projekt: „ Místní komunikace (DT 5)“.
Předmětem smlouvy je poskytnutí poradenství v oblasti přípravy, podání žádosti a řízení
dotačních projektů.
Projekt bude dofinancován z vlastních zdrojů.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo č. 18012-011
uzavřenou mezi Obcí Záměl, Záměl 158, zastoupenou starostou Josefem Novotným a
společností Timoris Projekt a.s., Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc, zastoupenou
ředitelem Ing. Davidem Sloukou, na projekt: „ Místní komunikace (DT 5)“.
Předmětem smlouvy je poskytnutí poradenství v oblasti přípravy, podání žádosti a řízení
dotačních projektů.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 7 bylo přijato.

3.4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena Obecně závazná vyhláška č. 1/2017,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:
Usnesení č. 8 bylo přijato.

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

3.5. 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 Ing. Miroslava Rozkota CSc., jako předsedu
komise, pana Josefa Novotného jako člena komise a pana Ing. Martina Šklíbu jako člena
komise kontrolou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl.
Kontrola bude provedena dne 13. 12. 2017.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 9 bylo přijato.

3.6. Zřízení inventurní komise.
Zastupitelstvu obce Záměl je starostou ke schválení předložen návrh na zřízení inventurní
komise ve složení: předsedkyně- Milena Kaplanová, členky- Štěpánka Slezáková a Jana
Trejtnarová.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje inventurní komisi ve složení: předsedkyně- Milena
Kaplanová, členky- Štěpánka Slezáková a Jana Trejtnarová.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 10 bylo přijato.

3.7. Žádost SK Záměl z.s. 517 43 Potštejn o finanční příspěvek na nákup
reproduktorového setu.
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena Žádost SK Záměl z.s. 517 43 Potštejn o
finanční příspěvek na nákup reproduktorového setu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje poskytnutí účelového finančního daru z rozpočtu obce
Záměl SK Záměl z.s. 517 43 ve výši 7 500,-Kč na nákup reproduktorového setu.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí účelového
finančního daru z rozpočtu obce Záměl SK Záměl z.s. 517 43 ve výši 7 500,-Kč na nákup
reproduktorového setu.

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

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 11 bylo přijato.

3.8. Žádost SK Záměl z.s. 517 43 Potštejn zastoupeného
Miloslavem Dvořákem na možnost převodu antukových kurtů na
nového majitele, kterým by se stala obec Záměl.
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena Žádost SK Záměl z.s. 517 43 Potštejn
zastoupeného Miloslavem Dvořákem na možnost převodu antukových kurtů na nového
majitele, kterým by se stala obec Záměl.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Žádost SK Záměl z.s. 517 43 Potštejn
zastoupeného Miloslavem Dvořákem na možnost převodu antukových kurtů na nového
majitele, kterým se stane obec Záměl.
Jedná se o převod pozemků a budov ve vlastnictví SK Záměl z.s. 517 43 Potštejn.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi Obcí Záměl, Záměl 158,
517 43 Potštejn a SK Záměl z.s. 517 43 Potštejn na převod antukových kurtů na nového
majitele, kterým se stane obec Záměl.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 12 bylo přijato.

3.8. Návrh rozpočtu obce Záměl na rok 2018 a návrh rozpočtu
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl na rok 2018.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen Návrh rozpočtu obce Záměl na rok 2018 a návrh
rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl na rok 2018.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s Návrhem rozpočtu obce Záměl na rok 2018 a
střednědobým rozpočtovým výhledem na roky 2019, 2020, 2021, dále s návrhem rozpočtu
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl na rok 2018 a střednědobým rozpočtovým výhledem
na roky 2019, 2020, 2021.

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

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 13 bylo přijato.

3.9. Nákup Dataprojektoru- přenosného typu Epson EB – 1780W
WXGA 3000 Ansi + plátna přenosného.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení nákup Dataprojektoru – přenosného typu
Epson EB – 1780W WXGA 3000 Ansi + plátna přenosného.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nákup Dataprojektoru- přenosného typu Epson EB –
1780W WXGA 3000 Ansi + plátna přenosného. Celková cena nepřesáhne 25 000,-Kč.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu nákupem Dataprojektoru- přenosného typu
Epson EB – 1780W WXGA 3000 Ansi + plátna přenosného za cenu, která nepřesáhne
25 000,-Kč.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 14 bylo přijato.

3.9. Nákup náhradních dílů na speciální automobil TATRA T148.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení nákup náhradních dílů na speciální
automobil TATRA T148.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nákup náhradních dílů na speciální automobil TATRA
T148. Díly budou zakoupeny od pana Jiřího Sršně, Záměl 9, cena dílů je 21 000,-Kč.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu nákupem náhradních dílů na speciální automobil
TATRA T148. Díly budou zakoupeny od pana Jiřího Sršně, Záměl 9, cena dílů je 21 000,-Kč.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:
Usnesení č. 15 bylo přijato.

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

3.5. Rozpočtové opatření č. 22 / 2017.
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 22 / 2017 / viz příloha.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 22 / 2017 / viz příloha.
Usnesení č. 16 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. 37 / 2017
Zastupitelstva obce Záměl.

Skončeno v : 19.00 hodin

Zapsala:

Milena Kaplanová

Starosta:

Josef Novotný

Ověřili:

Ing. Milena Krupičková a Ing. Martin Šklíba

