Zápis z 39 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného
Dne 21. 2. 2022 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:
Přítomno: 14 občanů

1.0. Jednání řídí:

Josef Novotný, starosta.
Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné.
Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,
Srdečně vás vítám na dnešním 39. 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:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

7 hlasů
0 hlasů
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:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

7 hlasů
0 hlasů
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
Starosta nebyl na minulém zasedání ničím pověřen.

2.2.0. Zpráva o činnosti obce
2.2.1. Pokračuje rekonstrukce u Kašparových rozvody elektroinstalace, střecha, kanalizace,
topení, vzduchotechnika.

2.2.2. Zaměstnanci uklízejí v budově bývalého mlýna.
2.2.3. Zaměstnanci budou připravovat prostory v budově bývalého mlýna na výstavu.
2.2.4. Proběhla oprava mostku směrem k železničnímu přejezdu.

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. Žádost na pronájem pozemku parc. č. 54/1 v kú Záměl.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení žádost pana Františka Kotyzy na
pronájem pozemku parc.č. 54/1 na němž stojí hospoda Vagon.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje na žádost pana Františka Kotyzy pronájem pozemku parc. č.
54/1 na němž stojí hospoda Vagon. Smlouva zůstává beze změn a prodlužuje se o 10 let.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu sepsáním a podpisem smlouvy s panem
Františkem Kotyzou na pronájem pozemku parc. č. 54/1 na němž stojí hospoda Vagon.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 5 bylo přijato.

3.0.2. Smlouva na poskytnutí účelového finančního daru.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení smlouva na poskytnutí účelového daru
z rozpočtu obce Záměl Svazu tělesně postižených, 517 54 Vamberk. Předmětem smlouvy je
poskytnutí daru v roce 2022 ve výši 4000,-Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu na poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce
Záměl Svazu tělesně postižených, 517 54 Vamberk. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru
v roce 2022 ve výši 4000,-Kč.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu po doložení faktur prokazujících finanční použití
daru podpisem smlouvy na poskytnutí účelového daru v roce 2022 z rozpočtu obce Záměl
Svazu tělesně postižených, 517 54 Vamberk.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 6 bylo přijato.

3.0.3. Smlouvu na poskytnutí finančního účelového daru z rozpočtu obce
Záměl Českému Svazu včelařů.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení Smlouva na poskytnutí finančního
účelového daru z rozpočtu obce Záměl Českému svazu včelařů, os Základní organizace
Záměl 16, 517 43 Potštejn. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru pro rok 2022 ve výši
2000,-Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Smlouvu na poskytnutí finančního
účelového daru z rozpočtu obce Záměl Českému svazu včelařů, os Základní organizace Záměl
16, 517 43 Potštejn. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru pro rok 2022 ve výši 2000,-Kč.

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy na poskytnutí finančního
účelového daru z rozpočtu obce Záměl Českému svazu včelařů, os Základní organizace Záměl
16, 517 43 Potštejn. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru pro rok 2022 ve výši 2000,-Kč.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 7 bylo přijato.

3.0.4. Žádost na nákup motorové pily pro zásahovou jednotku SDH Záměl.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena žádost pana Ladislava Kapuciána na nákup motorové
pily pro zásahovou jednotku SDH Záměl.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou žádost pana Ladislava Kapuciána na nákup
motorové pily pro zásahovou jednotku SDH Záměl za cenu 22 000,-Kč.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu nákupem motorové pily pro zásahovou jednotku
SDH Záměl za cenu 22 000,-Kč.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 8 bylo přijato.

3.0.5. Nabídka na opravu střechy budovy bývalého mlýna.
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena nabídka pana Leoše Dostála na opravu
střechy na budově bývalého mlýna. Jedná se o výměnu šroubů, kterými jsou připevněné
plechy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou nabídku pana Leoše Dostála na opravu
střechy na budově bývalého mlýna. Jedná se o výměnu šroubů, kterými jsou připevněné
plechy. Cena za práci je 22 000,-Kč.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu sepsáním a podpisem smlouvy s panem Leošem
Dostálem na opravu střechy na budově bývalého mlýna. Jedná se o výměnu šroubů, kterými
jsou připevněné plechy. Cena za práci je 22 000,-Kč.
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:
Usnesení č. 9 bylo přijato.

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

3.0.6. Rozpočtové opatření č. 1 / 2022.
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 1 / 2022 / viz příloha.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 / 2022 / viz příloha.
Usnesení č. 10 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. 39 / 2022
Zastupitelstva obce Záměl.

Skončeno:

19.00 hodin

Zapsala:

Milena Kaplanová

Starosta:

Josef Novotný

Ověřili:

Ing. Martin Šklíba Ing. Miroslav Rozkot CSc.,

