
Zápis z 41 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného         

dne 19. 3. 2018 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. 

  
Přítomni:  Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Martin Šklíba,  

Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Josef Myšák, 

 

Omluven:  Renata Štefková, Ing. Milena Krupičková,   

 

Přítomno:  15 občanů  

  

Jednání řídí:  Josef  Novotný,  starosta.   

Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné.  

                                                                                                                                                   

Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,  

Srdečně vás vítám na dnešním 41. jednání zastupitelstva obce. 

 

Zapisovatelkou dnešního jednání určuji:  Milenu Kaplanovou 

Sčítáním hlasů určuji:                   Ing. Josefa Myšáka 

Ověřovateli zápisu určuji:            Ing. Martina Šklíbu a Ing. Miroslava Rozkota CSc., 

                                                                                                                                               

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     5 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:                                     5 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 Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo č. 0003/2018 

mezi objednatelem Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a zhotovitelem AKVOPRO 

s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2- Nové Město na provedení projektové 

dokumentace ,, Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl “ 

     6.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo mezi 

zhotovitelem Elektromontáže Votroubek s.r.o., Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

a objednatelem Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn na Realizaci obnovy veřejného 

osvětlení v obci Záměl dle cenové nabídky č.: N18-0005 CN Elektromontáže Záměl 

rekonstrukce vedení VO ze dne 1. 2. 2018. 

     7.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného 

břemene č. 9900090558/1/2018 mezi povinným Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn, 

oprávněným GasNet,s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, Klíše a investorem 

Bohumil Kos, Záměl 91, 517 43 Potštejn na plynárenské zařízení STL plynovodní přípojka 

pro RD č.p. 91, Záměl, číslo stavby 9900090558 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných 

a vytyčovacích bodů, v celkové délce 2m.   

     8.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o právu provést stavbu. 

Stavební akce : „ I/14 Záměl, most ev.č. 14-116 “. 

 

Návrh usnesení: 
5.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal Smlouvu o dílo  

č. 0003/2018 mezi objednatelem Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a zhotovitelem 

AKVOPRO s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2- Nové Město na provedení projektové 

dokumentace ,, Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl “ 

6.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že starosta podepsal Smlouvu o dílo mezi 

zhotovitelem Elektromontáže Votroubek s.r.o., Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

a objednatelem Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn na Realizaci obnovy veřejného 

osvětlení v obci Záměl dle cenové nabídky č.: N18-0005 CN Elektromontáže Záměl 

rekonstrukce vedení VO ze dne 1. 2. 2018. 

7.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že starosta podepsal Smlouvu o zřízení věcného 

břemene č. 9900090558/1/2018 mezi povinným Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn, 

oprávněným GasNet,s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, Klíše a investorem 

Bohumil Kos, Záměl 91, 517 43 Potštejn na plynárenské zařízení STL plynovodní přípojka 

pro RD č.p. 91, Záměl, číslo stavby 9900090558 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných 

a vytyčovacích bodů, v celkové délce 2m. Je vloženo na katastru. 

 



8.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal Smlouvu o právu provést 

stavbu. 

Stavební akce : „ I/14 Záměl, most ev.č. 14-116 “. 

 

Usnesení č. 3  bylo přijato. 

 

 

  2. Zpráva o činnosti obce 

 
2.1.  Ve dnech 17. a 18. 3. 2018 proběhla v prostorách bývalého mlýna velikonoční výstava, 

kterou pořádali včelaři a zahrádkáři, zároveň v těchto dnech proběhli velikonoce u Karla IX, 

které pořádalo občanské sdružení Má vlast-můj domov. 

 

2.2.  Zaměstnanci obce pomáhali s přípravou prostor na výstavu, p. Cvejn začal s výrobou 

oken, které budou použity v budově bývalého mlýna.  

 

2.3.  Z Úřadu práce nám byla na VPP přidělena p. Petra Ondráčková, která se věnuje 

především veřejné zeleni a úklidu veřejných prostor. 

 

 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí. 

 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

 

 

 

3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení 
 

 

 

 

 

3.1. Zřízení služebnosti inženýrských sítí vodovodu a kanalizace. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení návrh na zřízení služebnosti 

inženýrských sítí vodovodu a kanalizace na parcelách st. 222 a parc. č. 500/3 v katastrálním 

území Záměl vytyčených geometrickým plánem č. 488-30/2017. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje uzavření smlouvy na zřízení služebnosti inženýrských 

sítí vodovodu a kanalizace na parcelách st. 222 a parc. č. 500/3 v katastrálním území Záměl 

vytyčených geometrickým plánem č. 488-30/2017. 

Smlouva bude uzavřena dle domluvy obou stran a to bezplatně. Obec uhradí návrh na vklad. 



Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy na zřízení služebnosti 

inženýrských sítí vodovodu a kanalizace na parcelách st. 222 a parc. č. 500/3 v katastrálním 

území Záměl vytyčených geometrickým plánem č. 488-30/2017. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     5 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 5 bylo přijato. 

 

 

 

3.2. Cenová nabídka pana Kamila Matějky na opravu přístřešku v areálu 

bývalého mlýna.  
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena cenová nabídka p. Kamila Matějky, Rájec 22, 517 41 

Kostelec nad Orlicí na opravu přístřešku v areálu bývalého mlýna, který je v havarijním stavu. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje cenovou nabídku p. Kamila Matějky, Rájec 22, 517 41 

Kostelec nad Orlicí na opravu přístřešku v areálu bývalého mlýna, který je v havarijním stavu. 

Celková cena je 70 720,-Kč. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s p. Kamilem Matějkou, 

Rájec 22, 517 41 Kostelec nad Orlicí na opravu přístřešku v areálu bývalého mlýna, který je 

v havarijním stavu za celkovou cenu 70 720,-Kč. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     5 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 6  bylo přijato. 

 

 

 

3.3. Žádost o dotaci z programu Královéhradeckého kraje na projekt:  

„ Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl “.  
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení žádost o dotaci z programu 

Královéhradeckého kraje na projekt: „ Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl “.  

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou žádost o dotaci z programu 

Královéhradeckého kraje na projekt: „ Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl “.  

Celkové náklady projektu činí 595 925,-Kč, max. výše dotace činí 300 000,-Kč. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci z programu 

Královéhradeckého kraje na projekt: „ Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl “.  

Celkové náklady projektu činí 595 925,-Kč, max. výše dotace činí 300 000,-Kč. 

 



Hlasování: 

Kdo je pro:                                     5 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

 

 

3.4. Nabídka na zpracování problematiky GRPD.  
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena nabídka spol. ICT plus, s.r.o., Piletická 486-

technologické centrum, 503 41 Hradec Králové na zpracování problematiky GRPD pro obec 

Záměl a ZŠ a MŠ Záměl. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou nabídku spol. ICT plus, s.r.o., Piletická  

486-technologické centrum, 503 41 Hradec Králové na zpracování problematiky GRPD  

pro obec Záměl a ZŠ a MŠ Záměl. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     5 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

 

 

3.5.  Smlouva na zpracování problematiky GRPD.  
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení smlouva se spol. ICT plus, s.r.o., 

Piletická 486-technologické centrum, 503 41 Hradec Králové na zpracování problematiky 

GRPD pro obec Záměl a ZŠ a MŠ Záměl. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu se spol. ICT plus, s.r.o., Piletická 486-

technologické centrum, 503 41 Hradec Králové na zpracování problematiky GRPD pro obec 

Záměl a ZŠ a MŠ Záměl. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy se spol. ICT plus, s.r.o., 

Piletická 486-technologické centrum, 503 41 Hradec Králové na zpracování problematiky 

GRPD pro obec Záměl a ZŠ a MŠ Záměl. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     5 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

 

 



3.6. Žádost pana starosty o souhlas na užívání mobilního telefonu i pro 

soukromé účely.  
Zastupitelstvu obce je předložena ke schválení žádost pana starosty o souhlas na užívání 

mobilního telefonu i pro soukromé účely.  

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost pana starosty o souhlas na užívání mobilního 

telefonu s tel. číslem 724 183 256 i pro soukromé účely.  

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     5 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 10 bylo přijato. 

 

 

 

3.7. Územní studie pro zastavitelnou plochu Z 18 v Záměli, vymezenou 

územním plánem obce. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke shlédnutí Územní studie pro zastavitelnou plochu 

Z 18 v Záměli, vymezenou územním plánem obce. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí Územní studii pro zastavitelnou plochu Z 18 

v Záměli, vymezenou územním plánem obce a nemá k ní žádné připomínky. 

 

Usnesení č. 11 bylo přijato. 

 

 

 

3.5.  Rozpočtové opatření č. 3 / 2018. 
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 3 / 2018 / viz příloha. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 / 2018 / viz příloha. 
 

Usnesení č. 12 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. 41 / 2018  

Zastupitelstva obce Záměl. 

 

 

 

Skončeno v :    19.00 hodin 

 

 

 

Zapsala:           Milena Kaplanová 

 

 

Starosta:          Josef  Novotný 

 

 

Ověřili:            Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav Rozkot CSc., 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                      

                 

 

 

               

                        

 

 


