
Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného         

Dne 21. 12. 2020 v 18.00 hodin na OÚ Záměl. 

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

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

Jiří Sršeň. 

 

Omluven:  

 

Přítomno: 5 občanů  

  

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

                                                                                                                                                   

Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,  

Srdečně vás vítám na dnešním 25. jednání zastupitelstva obce. 

 

Zapisovatelkou dnešního jednání určuji:  Milenu Kaplanovou 

Sčítáním hlasů určuji:                               Ladislava Kapuciána 

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

                                                                                                                                               

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 
10. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Smlouvy mezi obcí Záměl, Záměl 158,  

517 43 Potštejn a „ Má vlast- můj domov z.s.,“ Záměl 27, 517 43 Potštejn o poskytnutí 

účelového finančního daru z rozpočtu obce Záměl ve výši 5 000,-Kč. 

12. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o výpůjčce mezi 

Vypůjčitelem: Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn, IČO: 00275531, Jednající Josef 

Novotný, starosta a Půjčitelem: Sdružením SPLAV, z.s., Skuhrov nad Bělou 84, 517 03 

Skuhrov nad Bělou, Jednající: Pavel Tichý, předseda sdružení, IČO: 26983389 na výpůjčku 

prostor nacházejících se v katastrálním území Záměl v domě čp. 51 a pozemku. 

13. 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 9. 12. 2020. 

15. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci 

z královéhradeckého kraje, program obnovy venkova na projekt: „Rekonstrukce hasičské 

zbrojnice“. Celkové náklady projektu činí 640 230,-Kč, výše dotace 50% nákladu, což je 

320 115,-Kč, zbytek nákladů uhradí obec ze svých zdrojů. 

 

Návrh usnesení: 
10. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla podepsána Smlouva mezi obcí Záměl, 

Záměl 158, 517 43 Potštejn a „ Má vlast- můj domov z.s.,“ Záměl 27, 517 43 Potštejn o 

poskytnutí účelového finančního daru z rozpočtu obce Záměl ve výši 5 000,-Kč.  

Finanční dar byl schválen a poskytnut. 

12. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla podepsána Smlouva o výpůjčce mezi 

Vypůjčitelem: Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn, IČO: 00275531, Jednající Josef 

Novotný, starosta a Půjčitelem: Sdružením SPLAV, z.s., Skuhrov nad Bělou 84, 517 03 

Skuhrov nad Bělou, Jednající: Pavel Tichý, předseda sdružení, IČO: 26983389 na výpůjčku 

prostor nacházejících se v katastrálním území Záměl v domě čp. 51 a pozemku. 

13. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla provedena dne 9. 12. 2020 kontrola 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl. 

15. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla podána žádost o dotaci 

z královéhradeckého kraje, program obnovy venkova na projekt: „Rekonstrukce hasičské 

zbrojnice“. Celkové náklady projektu činí 640 230,-Kč, výše dotace 50% nákladu, což je 

320 115,-Kč, zbytek nákladů uhradí obec ze svých zdrojů. 

 

Usnesení č. 3  bylo přijato. 

 



2.2.0. Zpráva o činnosti obce 

 
2.2.1. Zaměstnanci odklízejí sníh, svážejí odpady. 

   

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. Návrh na schválení nového člena zastupitelstva obce Záměl. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen návrh starosty na schválení nového člena 

zastupitelstva pana Jiřího Sršně za paní Renatu Štefkovou, která se na vlastní žádost vzdala 

mandátu ke dni 20. 12. 2020. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nového člena zastupitelstva Jiřího Sršně, na místo 

dosavadního člena paní Renaty Štefkové, která se na vlastní žádost vzdala mandátu ke dni  

20. 12. 2020. Pan Jiří Sršeň, bytem Záměl 9.  jako první náhradník z kandidátní listiny 

Sdružení nezávislých kandidátů „ Nezávislí pro Záměl “ bude funkci zastupitele vykonávat od 

21. 12. 2020 a v tento den také složil slib zastupitele. 

 
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. Návrh starosty na zvolení člena kontrolního výboru. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen návrh starosty na schválení nového člena kontrolního 

výboru a sociálního výboru na místo dosavadního odstoupivšího člena paní Renaty Štefkové.  

Starosta navrhuje pana Jiřího Sršně. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje starostou navrženého pana Jiřího Sršně novým členem 

kontrolního výboru a sociálního výboru na místo dosavadního odstoupivšího člena paní 

Renaty Štefkové a zároveň se paní Renatě Štefkové v těchto výborech činnost ukončuje. 

 
 



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. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva. 
Zastupitelstvu obce Záměl byl předložen návrh, aby neuvolněnému členovi zastupitelstva byla 

v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon 

funkce členům zastupitelstva v platném znění, poskytována měsíční odměna v celkové výši  

1 200,-Kč hrubého, stejně jako na 1 Zasedání zastupitelstva dne 31. 10. 2018. Odměny ve 

výborech se nesčítají. Odměnu bude pan Jiří Sršeň pobírat od 1. 1. 2021. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený návrh, aby neuvolněnému členovi 

zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o 

odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva v platném znění, poskytována měsíční 

odměna v celkové výši 1 200,-Kč hrubého, stejně jako na 1. Zasedání zastupitelstva dne  

31. 10. 2018. Odměny ve výborech se nesčítají. 

Odměnu bude pan Jiří Sršeň pobírat od 1. 1. 2021. 

 
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.  Ceny vodného a stočného r. 2021. 
Zastupitelstvu obce Záměl jsou provozovatelem, společnosti AQUA  SERVIS, a.s. na základě 

nových kalkulací zpracovaných dle platných zákonů a vyhlášek Ministerstva financí ČR,  

v souladu se závěry jednání cenové komise vyhlášeny nové ceny za dodávku vody pitné  

a za odvádění odpadních vod na rok 2021. 

Ceny vodného 47,39 Kč a stočného 46,13 Kč s platností od 1. 1. 2021. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí oznámení společnosti AQUA  SERVIS, a.s., že  

na základě nových kalkulací zpracovaných dle platných zákonů a vyhlášek Ministerstva 

financí ČR, v souladu se závěry jednání cenové komise vyhlášeny nové ceny za dodávku 

vody pitné a za odvádění odpadních vod na rok 2021. 

Ceny vodného 47,39 Kč a stočného 46,13 Kč s platností od 1. 1. 2021. 

 

 

 



Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 8  bylo přijato. 

 

 
 

3.0.5.  Dodatek č. 17 ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizace ČOV 

pro veřejnou potřebu v obci. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení 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 

zněním. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje 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. 

Znění ostatních článků a odstavců citované smlouvy ve znění dodatků č. 1 až 16 se nemění. 

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. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 9  bylo přijato. 

 

 

 

3.0.6.  Dodatek č. 17 ke smlouvě o nájmu majetku k provozování veřejného 

vodovodu v obci Záměl. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení 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. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje 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. 

Znění ostatních článků a odstavců citované smlouvy ve znění dodatků č. 1 až 16 se nemění. 



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. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     6 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 10  bylo přijato. 

 

 

 

 3.0.7. Rozpočet obce Záměl na r. 2021. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení Rozpočet obce Záměl na r. 2021 jako 

vyrovnaný ve výši 8 754 900,-Kč, závaznými ukazateli jsou paragrafy. Zastupitelstvo 

schvaluje příspěvek ve výši 600 000,-Kč pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Záměl.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený Rozpočet obce Záměl na r. 2021 jako 

vyrovnaný ve výši 8 754 900,-Kč, závaznými ukazateli jsou paragrafy. Zastupitelstvo 

schvaluje příspěvek ve výši 600 000,-Kč pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Záměl.  

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 11 bylo přijato. 

 

 
3.0.8. Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2022, 2023, 2024.  
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení střednědobý rozpočtový výhled na  

r. 2022, 2023, 2024.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na r. 2022, 2023, 2024.  

 
Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 12  bylo přijato. 

 

 

 



3.0.9. Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl na r. 2021. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ  

a MŠ Záměl na r. 2021. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Záměl na r. 2021 jako vyrovnaný ve výši 724 883,25-Kč. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 13 bylo přijato. 

 

 

 

3.0.10. Střednědobý rozpočtový výhled příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Záměl na r. 2022, 2023, 2024. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení Střednědobý rozpočtový výhled 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl na r. 2022, 2023, 2024.  

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený Střednědobý rozpočtový výhled příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Záměl na r. 2022, 2023, 2024. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 14  bylo přijato. 

 

 

 

3.0.11. Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 3/2013. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě  

č. 3/2013. Tímto Dodatkem se upravuje: ČI. I Podmínky spolupráce Nájemní smlouvy  

č. 3/2013 odstavec 3) v novém znění: Za každý kontejner Firmy umístěný v katastru obce 

Záměl zaplatí Obec Firmě DIMATEX CS, spol. s.r.o. částku 900,-Kč + DPH ročně. Platba 

proběhne vždy k 31. 6. příslušného roku na účet Firmy na základě vystavené faktury, vs.  

dle čísla vystavené faktury. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě  

č. 3/2013. Tímto Dodatkem se upravuje: ČI. I Podmínky spolupráce Nájemní smlouvy  

č. 3/2013 odstavec 3) v novém znění: Za každý kontejner Firmy umístěný v katastru obce 

Záměl zaplatí Obec Firmě DIMATEX CS, spol. s.r.o. částku 900,-Kč + DPH ročně. Platba 

proběhne vždy k 31. 6. příslušného roku na účet Firmy na základě vystavené faktury, vs.  



dle čísla vystavené faktury. 

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. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 15 bylo přijato. 

 

 

 

3.0.12. Záměr obce na koupi pozemků. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen záměr obce na koupi pozemků od pana Josefa 

Hlouška, Husova 1591/110 Nový Hradec Králové 500 08 a paní Jitky Müllerové, 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. Výměra pozemků je 812 m2, cena za 1m2 je 

50,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl je schvaluje koupi pozemků od pana Josefa Hlouška, Husova 

1591/110 Nový Hradec Králové 500 08 a paní Jitky Müllerové, 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. Výměra pozemků je 812 m2, cena za 1m2 je 50,-Kč, cena 

celkem 40 600,-Kč. 

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. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 16 bylo přijato. 

 

 

 

3.0.13. Žádost o peněžitý dar z rozpočtu Mikroregionu Rychnovsko rok 

2021. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení žádost 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 “. 

 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost 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 “. 

Zastupitelstvo obce 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 “. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 17  bylo přijato. 

 
 

 
3.0.14. Žádost o peněžitý dar z rozpočtu DSO Orlice rok 2021. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení žádost 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 “. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost 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 “. 

Zastupitelstvo obce 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 “. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 18 bylo přijato. 

 

 
 

 



3.0.15. Žádost o grant a souhlas s realizací projektu. 
Zastupitelstvu obce Záměl je k odsouhlasení předloženo podání 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: 
Zastupitelstvo obce Záměl souhlasí s 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. 

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. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 19 bylo přijato. 

 

 

3.0.16.  Rozpočtové opatření č. 19, 20 / 2020. 
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 19, 20 / 2020 / viz 

příloha. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 19, 20 / 2020 / viz příloha. 
 

Usnesení č. 20 bylo přijato. 

 

 

2.4.0. Diskuze. 
 

4.01.  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. 25 / 2020  

Zastupitelstva obce Záměl. 



 

 

 

Skončeno v :    19.00 hodin 

 

 

 

Zapsala:           Milena Kaplanová 

 

 

Starosta:          Josef  Novotný 

 

 

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

 

 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                      

                 

 

 

               

                        

 

 


