
Zápis z 43 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného         

dne 21. 05. 2018 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:  15 občanů  

  

Jednání řídí:  Josef  Novotný,  starosta.   

Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. 

                                                                                                                                                   

Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,  

Srdečně vás vítám na dnešním 43. 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:                                     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 
     5.  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou NVB LINE s.r.o., 

Cukrovar 716, Kvasice 768 21, na opravu místních komunikací metodou Turbo. 

     8.  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Efektivní 

Osvětlování s.r.o., Děčínská 509, 470 01 Česká Lípa na zpracování projektové dokumentace 

na projekt: „ Rozšíření veřejného osvětlení ke kamenictví “. 

 

Návrh usnesení: 
     5.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal smlouvu s firmou NVB 

LINE s.r.o., Cukrovar 716, Kvasice 768 21, na opravu místních komunikací metodou Turbo. 

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

Efektivní Osvětlování s.r.o., Děčínská 509, 470 01 Česká Lípa na zpracování projektové 

dokumentace na projekt: „ Rozšíření veřejného osvětlení ke kamenictví “. 

 

Usnesení č. 3  bylo přijato. 

 

 

 

 

  2. Zpráva o činnosti obce 

 
2.1.  Zaměstnanci obce posekali trávu na veřejných prostranstvích, vyměnili vrata ve mlýně, 

věnují se svozu odpadů a úpravě veřejné zeleně. 

 

2.2.  O víkendu, kdy probíhala Potštejnská pouť byla poškozena nedávno vysázená třešňová 

alej a uražen vodovodní kohout u pítka. K tomu se nedá nic říci, snad jen to, že někteří lidé 

neznají úctu sami sobě, ostatním a tím i věcem, které jsou tu pro nás všechny. Je tu však 

možnost, jak se tímto nenechat odradit a vrátit vše do původního stavu, abychom se mohli ze 

stromků nadále těšit a napít se vody z kohoutku u pítka, třeba jen tak, když půjdeme okolo.   

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí. 

 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 



 

 

3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení 
 

 

 

3.1. Závěrečný účet a závěrečná zpráva obce. 

Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení závěrečný účet, závěrečná zpráva obce 

a účetní závěrka za rok 2017. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje závěrečný účet, závěrečnou zprávu a účetní závěrku za 

rok 2017. Vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradou na základě nichž přijme 

územní samosprávný celek opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí 

závěry vůči osobám, které způsobily svým jednáním územně samosprávnému celku škodu. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 5 bylo přijato. 

 

 

3.2. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-2016063/VB/2. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení Smlouva o zřízení věcného břemene-

služebnosti č. IV-12-2016063/VB/2 mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 

zastoupená spol. K energo, s.r.o., Nádražní 346, 563 01 Lanškroun, ( dále jen ,,oprávněná“) a 

obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn zastoupená Josefem Novotným, starostou obce, ( dále 

jen „povinná“). 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene-

služebnosti č. IV-12-2016063/VB/2 mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 

zastoupená spol. K energo, s.r.o., Nádražní 346, 563 01 Lanškroun, ( dále jen ,,oprávněná“) a 

obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn zastoupená Josefem Novotným, starostou obce, ( dále 

jen „povinná“). 

Obsahem věcného břemene je právo oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat 

Zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a 

modernizaci, a povinnost povinné výkon těchto práv strpět ( dále jen „věcné břemeno“). 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene-

služebnosti č. IV-12-2016063/VB/2 mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 

zastoupená spol. K energo, s.r.o., Nádražní 346, 563 01 Lanškroun, ( dále jen ,,oprávněná“) a 

obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn zastoupená Josefem Novotným, starostou obce, ( dále 

jen „povinná“). 

Obsahem věcného břemene je právo oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat 

Zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a 

modernizaci, a povinnost povinné výkon těchto práv strpět ( dále jen „věcné břemeno“). 

 



Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 6  bylo přijato. 

 

 

3.3.  Výsledek výběrového řízení na dodávku stavby,, Oprava MK č. 4c 

v obci Záměl “.  
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení výsledek výběrového řízení na dodávku 

stavby ,, Oprava MK č. 4c v obci Záměl “.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený výsledek výběrového řízení na dodávku 

stavby,, Oprava MK č. 4c v obci Záměl “. Jako nejvýhodnější byla ve výběrovém řízení 

vyhodnocena Nabídka od firmy STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast: Hradec 

Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové za cenu 965 924,-Kč. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi obcí Záměl 158, 517 43 

Potštejn a firmou STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast: Hradec Králové, Kladská 

1082, 500 03 Hradec Králové na dodávku stavby,, Oprava MK č. 4c v obci Záměl “ a 

provádět rozpočtové opatření související s projektem. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

 

3.4. 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 13. 6. 2018 v 16.00 hod. 

S kontrolou byla seznámena paní ředitelka školy Eva Klecandrová. 

  
Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

 

3.5.  Nabídka na administraci projektu „ Multimediální učebna pro výuku 

jazyků pro ŽŠ a MŠ Záměl “. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena nabídka firmy Timoris projekt a.s., Náves Svobody 

8/14, 779 00 Olomouc na administraci projektu „ Multimediální učebna pro výuku jazyků pro 

ŽŠ a MŠ Záměl “. 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou nabídku firmy Timoris projekt a.s., Náves 

Svobody 8/14, 779 00 Olomouc na administraci projektu „ Multimediální učebna pro výuku 

jazyků pro ŽŠ a MŠ Záměl “. Součástí nabídky je výběrové řízení a administrace projektu v 

IROP 2014+. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Timoris projekt a.s., 

Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc na administraci projektu „ Multimediální učebna pro 

výuku jazyků pro ŽŠ a MŠ Záměl “ a udělení plné moci firmě Timoris projekt a.s., Náves 

Svobody 8/14, 779 00 Olomouc v zastupování při komunikaci v IROP 2014+. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

 

 

3.6.  Výběrové řízení na projekt: „Rekonstrukce čp. 227 zázemí pro hasiče“  
Zastupitelstvu obce je ke schválení předložen ke schválení návrh na projekt: „Rekonstrukce 

čp. 227 zázemí pro hasiče“ a vypsání výběrového řízení formou dílčího plnění zakázky. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený návrh na projekt: „Rekonstrukce čp. 227 

zázemí pro hasiče“ a vypsání výběrového řízení formou dílčího plnění zakázky. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu oslovením 3 firem na provedení tesařských prací, 

3 firem na provedení výměny oken i dveří a 3 firem na montáž rekupirace. Oslovené firmy 

jsou v příloze zápisu.  

 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 10 bylo přijato. 

 

 
 

3.7.  Rozpočtové opatření č.  / 2018. 
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 7, 8, 9 / 2018 / viz 

příloha. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7, 8, 9 / 2018 / viz příloha. 
 

 

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. 43 / 2018  

Zastupitelstva obce Záměl. 

 

 

 

Skončeno v :    19.00 hodin 

 

 

 

Zapsala:           Milena Kaplanová 

 

 

Starosta:          Josef  Novotný 

 

 

Ověřili:            Ing. Martin Šklíba, Ing. Milena Krupičková 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                      

                 

 

 

               

                        

 

 


