
Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného         

Dne 18. 1. 2021 v 18.00 hodin na OÚ Záměl. 

  
Přítomni:  Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Jindrásková,  

Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ladislav Kapucián, 

Jiří Sršeň. 

 

Omluven:  

 

Přítomni: 3 občani  

  

1.0. Jednání řídí:  Josef  Novotný,  starosta.   
Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. 

                                                                                                                                                   

Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,  

Srdečně vás vítám na dnešním 26. jednání zastupitelstva obce. 

 

Zapisovatelkou dnešního jednání určuji:  Milenu Kaplanovou 

Sčítáním hlasů určuji:                               Ladislava Kapuciána 

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

                                                                                                                                               

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. 

 

 

2.0. Program dnešního jednání: 

 
  2.1.0. Kontrola přijatých usnesení 

  2.2.0. Zpráva o činnosti obce 

  2.3.0. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení 

  2.4.0. Diskuze 

  2.5.0. Usnesení 

  2.6.0. 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. 

 

 

2.1.0. Kontrola přijatých usnesení 
9. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 17 ke smlouvě o nájmu  

a provozování kanalizace ČOV pro veřejnou potřebu v obci. Změní se odstavce č. 1 a 2 

článku V. (Nájemné) citované smlouvy ve znění dodatků č. 1 až 16 se nahrazují novým znění. 

10. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 17 ke smlouvě o nájmu 

majetku k provozování veřejného vodovodu v obci Záměl. Změní se odstavce č. 1 a 2  

článku V. (Nájemné) citované smlouvy ve znění dodatků č. 1 až 16 se nahrazují novým 

zněním. 

15. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě  

č. 3/2013 mezi Firmou DIMATEX CS, spol. s.r.o. a Obcí Záměl. 

16. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy na koupi pozemků mezi 

obcí Záměl, Záměl 158, panem Josefem Hlouškem, Husova 1591/110 Nový Hradec Králové 

500 08 a paní Jitkou Müllerovou, Záměl 206, Potštejn 517 43. Jedná se o pozemky parc. č. 

999/4, 538/31, 542/53,538/25 a parcelu č. 642/2 oddělenou GP č. 519-70/2019 z parcely č.  

642. 

17. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu obce podáním žádosti o peněžitý dar 

z rozpočtu Mikroregionu Rychnovsko r. 2021. Název projektu: „ Vybavení školního hřiště 

v Záměli “. 

Požadovaná výše peněžitého daru je 10 000,-Kč. Účel použití peněžního daru: „ Nákup 

sportovního vybavení pro školní hřiště “. 

18. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu obce podáním žádosti o peněžitý dar 

z rozpočtu DSO Orlice r. 2021. Název projektu: „ Vylepšení sběrné sítě na tříděný odpad “. 

Požadovaná výše peněžitého daru je 25 000,-Kč. Účel použití peněžního daru: „ Jedná se  

o nákup 5 kontejnerů o objemu 1100 l na tříděný odpad. Z důvodu vylepšení dostupnosti 

sběrných míst v naší obci “. 

19. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podáním žádosti o grant a realizaci projektu 

Komunitní zahrada Dobromysl v prostorách objektu stodoly a pozemku č. parcely st. 76/1 k.ú. 

Záměl. Objekt je ve vlastnictví obce Záměl. 

 

Návrh usnesení: 
9. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byl podepsán Dodatek č. 17 ke smlouvě o 

nájmu a provozování kanalizace ČOV pro veřejnou potřebu v obci. Změní se odstavce č. 1 a 2 

článku V. (Nájemné) citované smlouvy ve znění dodatků č. 1 až 16 se nahrazují novým znění. 

10. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byl podepsán Dodatek č. 17 ke smlouvě o 

nájmu majetku k provozování veřejného vodovodu v obci Záměl. Změní se odstavce č. 1 a 2  

článku V. (Nájemné) citované smlouvy ve znění dodatků č. 1 až 16 se nahrazují novým 

zněním. 



 
15. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byl podepsán Dodatek č. 2 k Nájemní 

smlouvě č. 3/2013 mezi Firmou DIMATEX CS, spol. s.r.o. a Obcí Záměl. 

16. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že je v řízení koupě pozemků mezi obcí 

Záměl, Záměl 158, panem Josefem Hlouškem, Husova 1591/110 Nový Hradec Králové 500 

08 a paní Jitkou Müllerovou, Záměl 206, Potštejn 517 43. Jedná se o pozemky parc. č. 999/4, 

538/31, 542/53,538/25 a parcelu č. 642/2 oddělenou GP č. 519-70/2019 z parcely č.  642. 

17. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že se připravuje podání žádosti o peněžitý dar 

z rozpočtu Mikroregionu Rychnovsko r. 2021. Název projektu: „ Vybavení školního hřiště 

v Záměli “. 

18. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že se připravuje podání žádosti o peněžitý dar 

z rozpočtu DSO Orlice r. 2021. Název projektu: „ Vylepšení sběrné sítě na tříděný odpad “. 

Požadovaná výše peněžitého daru je 25 000,-Kč. Účel použití peněžního daru: „ Jedná se  

o nákup 5 kontejnerů o objemu 1100 l na tříděný odpad. Z důvodu vylepšení dostupnosti 

sběrných míst v naší obci “. 

19. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla podána žádost o grant a realizaci 

projektu Komunitní zahrada Dobromysl v prostorách objektu stodoly a pozemku č. parcely st. 

76/1 k.ú. Záměl. Objekt je ve vlastnictví obce Záměl. 

 
Usnesení č. 3  bylo přijato. 

 

 

 

2.2.0. Zpráva o činnosti obce 

 
2.2.1.  Zaměstnanci obce prohrnují sníh, uklízejí v bývalém mlýně, kde si připravují 

truhlárnu a pracují v Kašparově statku č.p. 51. 

   

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí. 

 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

 

 

 

2.3.0. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a 

schválení 
 

3.0.1.  Výběrová komise k projektu. „ Dostavba kanalizace a ČOV v obci 

Záměl “.  
Zastupitelstvu obce Záměl je předložená žádost na schválení výběrové komise ve složení  

(Ing. Jiří Březina, Eva Staňková, Martin Šklíba, Ladislav Kapucián, Josef Novotný, 

náhradníci: Ing. Milena Jindrásková, Jiří Sršeň) na projekt: „ Dostavba kanalizace a ČOV 

v obci Záměl “. 

 



 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost na sestavení výběrové komise ve složení  

(Ing. Jiří Březina, Eva Staňková, Martin Šklíba, Ladislav Kapucián, Josef Novotný,  

Ing. Milena Jindrásková, Jiří Sršeň) na projekt: „ Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl “. 

 
Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 5 bylo přijato. 

 

 

 

3.0.2. Dohoda o narovnání podílu ve výši 1/4 pozemku parc. č. 162/6 v kú 

Záměl. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předloženo uzavření dohody s panem Robertem Příhodou,  

J.E. Purkyně Litomyšl - Město č.p. 1143, 570 01 Litomyšl o narovnání podílu ve výši 1/4 

pozemku parc. č. 162/6 v obci Záměl Katastrální území Záměl. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje uzavření dohody s panem Robertem Příhodou,  

J.E. Purkyně Litomyšl - Město č.p. 1143, 570 01 Litomyšl o narovnání podílu ve výši 1/4 

pozemku parc. č. 162/6 v obci Záměl. 

Pan Robert Příhoda uznává spoluvlastnické právo k ¼ pozemku parc. č. 162/6 v kú Záměl. 

Dále zastupitelstvo obce schvaluje výplatu peněžní částky panu Robertovi Příhodovi za podíl 

¼ pozemku parc. č. 162/6 v celkové výši 12 500,-Kč. 

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

a panem Robertem Příhodou bytem J.E. Purkyně Litomyšl - Město č.p. 1143 na výplatu 

peněžní částky panu Robertovi Příhodovi za podíl ¼ pozemku parc. č. 162/6 v celkové výši 

12 500,-Kč. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 6  bylo přijato. 

 

 

 

3.0.3. Nabídka na prodej pozemků parc. č. 146, 100/34, 100/1, 100/3, 149 

v kú Záměl. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložená ke schválení nabídka na prodej pozemků parc. č. 

146, 100/34, 100/1, 100/3, 149. Jedná se o nabídku prodeje pozemků paní Miloslavy 

Archlebové a pana Karla Archleba oba bytem Záměl č. p. 71. Cena pozemků za 1 m2 je 70,- 

Kč.  



 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou nabídku na prodej pozemků parc. č. 146, 

100/34, 100/1, 100/3, 149. Jedná se o nabídku prodeje pozemků ve vlastnictví paní Miloslavy 

Archlebové a pana Karla Archleba oba bytem Záměl č. p. 71. Cena pozemků za 1 m2 je 70,- 

Kč. Výměra pozemků je 1 042 m2, celková částka tedy činí 72 940,-Kč.  
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi obcí Záměl, Záměl 158 

a paní Miloslavou Archlebovou a panem Karlem Archlebem, oba bytem Záměl č. p. 71. Jedná 

se o pozemky parc. č. 146, 100/34, 100/1, 100/3, 149. Cena pozemků za 1 m2 je 70,- Kč. 

Výměra pozemků je 1 042 m2, celková částka tedy činí 72 940,-Kč.  

 
Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

 

 

3.0.4. Rozpočtové opatření č. 21, 22 / 2021. 
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 21, 22 / 2021 / viz 

příloha. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 21, 22 / 2021 / viz příloha. 
 

 

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

 

 

2.4.0. Diskuze. 
 

4.0.1.  Do diskuze nebyl podán žádný příspěvek. 

 

 

 

2.5.0. Usnesení 

 
Usnesení bylo schváleno dle připraveného návrhu. 

 

 

2.6.0. Závěr 
 
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání č. 26 / 2021  

Zastupitelstva obce Záměl. 



 

 

 

Skončeno v :    19.00 hodin 

 

 

 

Zapsala:           Milena Kaplanová 

 

 

Starosta:          Josef  Novotný 

 

 

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

 

 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                      

                 

 

 

               

                        

 

 


