
Zápis ze 40. zasedání Zastupitelstva obce v Záméli konaného
dne 17. 3.2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičkováo
Ing. Josef Myšák' Jaroslava Pišlová a Jan Stašák
Omluven: - Ing. Miroslav Rozkot CSc.o
Přítomno: L9 občanů

Jednání řídí: Josef Novotný, starosta

Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné.

Yážené dátmy,vátženi pánové, občaňé obce,
Srdečně vás vítám na dnešním 40. jednání zastupitelstva obce.

Zapísovatelkou dnešního jednríní jmenuji: Milenu Kaplanovou
Sčítáním hlasů pověřuji: Jaroslavu Pišlovou
ověřovateli zápisu jmenuji: Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka

Hlasování:
Kdo je pro: 6 hlasů
Kdo je proti: 0 hlasů
Kdo se zdrže| hlasování: 0 hlasů

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zámě| bere na vědomí.

Usnesení č. 1 b}'lo přijato.

Program dnešního iednání:

1. Kontrola přijafých usnesení
2. Zpráva o činnosti obce
3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení
4. Diskuze
5. Usnesení
6. Závér

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:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Návrh usnesenÍ:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce Záměl.

Usnesení ě. 2 bylo pŤijato.

1. Kontrola přiiatÝch usnesení
5. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu obce podpisem smlouvy S panem Radkem

Bulířem, Žiškova I34,5I7 50 Častolovice na zajištění odborného zástupce dle zákonao VaK.
6. Zastupitelstvo obce Zámělpověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo č.14012-

037 se společností Tigris Projekt a.s., Sladkovského 32,7]2 00 olomouc na zpracování a
podání žádosti o dotaci s názvem projektu Místo dětských snů.

8. Zastupitelstvo obce Zámělpověřuje starostu obce podpisem smlouvy se společností
Dekprojekt s.r.o.' Tiskařská I0l251,108 00 Praha 10 na činnosti k zajištění dotace Z programu
oPŽP na objekt tělocvična a spojovací krček' Záměl126.

9. Zastllpitelstvo obce Záměl pověřuje starostu obce podpisem smlouvy se společností
Ekologický rozvoj a výstavba S.r.o., nám. Českomoravské armády 37, 551 01 Jaroměř na
zpracovéní Žádosti o dotaci zháIovéhradeckého kraje na zpracování PD k projektu,,
Intenzifikace CoV ZáÍrň| "

Návrh usnesení:
5. Zastupitelstvo obce Zámělbere na vědomí' že starosta podepsal smlouvu S panem

Radkem Bulířem, Žiškova I34,5I7 50 Častolovice na zajištění odbomého zástupce dle
zákona o VaK.

6. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí' Že starosta podepsal smlouvu o dílo
ě,140|2-037 se společností Tigris Projekt a.s., Sladkovského 32,772 00 olomouc na
zpracování a podání Žádosti o dotaci s názvem projektu Místo dětských snů.

8. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal smlouvu se společností
Dekprojekt s.r.o.' Tiskařská I0l257,108 00 Praha 10 na činnosti k zajištění dotace Z programu

oPŽP na objekt tělocvična a spojovací krček, Zámél 126.

9. Zastupítelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal smlouvu se společností
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.' nám. Českomoravské armáďy 3],55I01 Jaroměř na
zptacovéní žádosti o dotaci zkálovéhradeckého kraje na zpracování PD k projektu,'
Intenzifikace CoV Zárflěl "

Usnesení č. 3 bylo přijato.



2. Zpráva o činnosti obce

2.1. Zaměstnanci obce připravili prostory v bývalém mlýně na plánovanou společnou
výstavu zafuáďkattl a včelařů' která proběhne ve dnech 5 a 6 dubna 2014.

2.2. Zaměstnanci obce provedli opravu cest drtí.

2.3. Zaměstnanci obce opravili lavičky na školní zahraďě.

2.4. By\apodana žádostnapoŤízení štěpkovače do sběrného dvora s kompostárnou.

2.5. PanTomáš Krásný zÚstínad orlicí provedl úpralu vrb na školní zahraďé a u Vagonu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zárflél bere na vědomí.

Usnesení č. 4 bylo přijato.

3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k proiednání a schválení

3.1. Smlouva na umístění zařízení na střeše budovy ZŠ a vrŠ ep. rzo.
Zastupitelstvu obce Zámélje předloženo ke schválení uzavření smlouvy se společností
Tlapnet S.r.o., U Schodů I22l5, Praha 9-Hrdlořezy.
Předmětem smlouvy je umístění technologie základnové stanice veřejné uzavtené internetové
sítě. Součástí instalace ZS je umístění vysílacího bodu na střeše uvedeného objektu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ZáměI schvaluje uzavŤení smlouvy se společností Tlapnet s.r.o.,lJ
Schodů I22l5, Praha 9-Hrdlořezy.
Předmětem smlouvy je umístění technologie záklaďnové stanice veřejné uzavtené internetové
sítě. Součástí instalace ZS je umístění'vysílacího bodu na střeše uvedeného objektu.
Zastupitelstvo obce ZáměI pověřuje starostu podpisem smlour,y se společností Tlapnet s.r.o.'
U Schodů 12215, Praha 9-Hrdlořezy na umístěnizákIadnové stanice veřejné uzavŤeté
intemetové sítě.

Hlasování:
Kdo je pro: 6 hlasů
Kdo je proti: 0 hlasů
Kdo se zdržel hlasování: 0 hlasů

Usnesení č. 5 b}'lo přijato.



3.2. Smlouva o dílo č.112014
pÍevzetí odpadu ďo zaÍízení ke sběru avyužití odpadů

Zastupitelstr,u obce Zámě|je předloženo ke schválení uzavŤeni smlouvy o dílo č.Il20I4
s obcí Potštejn, Lazeňská93,5I] 43 Potštejn zastoupenou Petrem Dostálem-starostou obce na
pŤevzetí odpadu do zařízení ke sběru avyuŽití odpadu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ZarnéI schvaluje uzavŤení smloulry o dílo č.Il20I4 s obcí Potštejn,
Lázeř'ská93,5I7 43 Potštejn zastoupená Petrem Dostálem-starostou obce na převzetí odpadu
do zaŤízení ke sběru avyužití odpadu.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo č). I12014 s obcí
Potštejn, Lázeřská93,5I7 43 Potštejn zastoupenou Petrem Dostálem-starostou obce na
př ev zetí odpadu do zaŤízení ke sběru a využití odpadu.

Hlasování:
Kdo je pro: 6 hlasů
Kdo je proti: 0 hlasů
Kdo se zdržel hlasování: 0 hlasů

Usnesení č. 6 bylo přijato.

s.s. Žaaost o souhlas s prodejem parcely, respektive o vzdání se
předkupního práva.
Zastupitelstvo obce ZáměIje předložena žádost pana Jana Suchomela, Záměl 106 a pana
Josefa Suchomela, Homí Libchavy 6 o souhlas obce s prodejem parcely, respektive vzdání se
předkupního práva na pozemek s parc. č.25l13 oddělenou Geometric(ýrn plánem
č. 427-4912013, ověřeného dne 20.II.20l3Ing. Jindrou Horákovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ZáměI souhlasí s prodejem parcely, respektive vzdání se
předkupního práva na Žádost pana Jana Suchomela,Záměl 106 apanaJosefa Suchomela,
Horní Libchavy 6.

Jedná Se o pozemek s parc. ě.25lI3 oddělenou Geometrickým plánem ě. 427-49l20I3,
ověřeného dne 20. 1 L.20I3 Ing. Jindrou Horákovou.

Hlasování:
Kdo je pro: 6 hlasů
Kdo je proti: 0 hlasů
Kdo se zdrže|hlasování: 0 hlasů

Usnesení č. 7 b}ilo přijato.



3.4. Smlouva o sdružení prostředků na společnou jednotku požární
ochrany pro obec Vrbice.
Zastupitelstvu obce Zámélje předloŽena ke schválení smlouva o sdruŽení prostředků na
společnou jednotku požární ochrany pro obec Vrbice. Pro účely této smlouvy se za společnou
jednotku požárni ochrany povaŽuje JPo obce ZáměI.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu o sdružení prostředků na společnou jednotku
požarni ochrany pro obec Vrbice. Pro účely této smlouvy se za společnou jednotkupožární
ochrany povaŽuje JPo obce ZáměI.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouly o sdruŽení prostředků na
společnou jednotku požarní ochrany-pro obec Vrbice.

Kdo je pro: 6 hlasů
Kdo je proti: 0 hlasů
Kdo se zdržel hlasování: 0 hlasů

Usnesení č. 8 bvlo přijato.

3.5. SmlouYa o výpůjčce uzavřená mezi půjčitelem Tělovýchovnou
jednotou SK Záměl a ,ovypůjčitelem" obcí Záměl.
Zastupitelsfi,'u obce ZáméIje předložena ke schválení smlouva o ýpůjčc e uzavtená mezi
Tělovýchovnou jednotou SK ZáměI a obcí ZáměI.
Předmět výpůjčky je část pozemkové parcely I009l24 pod kterou je uložena stavba
kanalizace, která je ve vlastnictví 

''l'ypůjčite1e" 
( obce ZáměI).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu o qýpůjčce uzavřenou mezi Tělovýchovnou
jednotou SK Záměl a obcí Záměl.
Předmět výpůjčky je část pozemkové parcely I009l24 pod kterou je uloŽena stavba
kana|izace,která je ve vlastnictví,,vypůjčitele" ( obce Záměl).
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o výpůjčce uzavřenou mezi
Tělovýchovnou jednotou SK ZáměI a obcí Záměl.

Kdo je pro: 6 hlasů
Kdo je proti: 0 hlasů
Kdo se zdržel hlasování: 0 hlasů

Usnesení č. 9 b}'lo přijato.



3,6. Žádost města Rychnov nad Kněžnou o vyjádření k návrhu na uvolnění
finančních prostředků z rozpočtu obce/města na pořízení přenosného
rentgenu do oblastní nemocnice v Rychnově nad Kněžnou.
Zastupitelstvu obce Zámělje předloŽetažáďost města Rychnov nad Kněžnou o vyjádření
k návrhu na uvolnění finančních prostředků zrozpočtu obce/města napořízení přenosného
rentgenu do oblastní nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. Jedná se o písemné vyjádření, zďa
naše obec m:ůže uvolnit ze svého rozpočtu částku 15 000'- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ZáměI nesouhlasí s paušálním poplatkem 15 000'- Kč na obec.

Kdo je pro: 0 hlasů
Kdo je proti: 6 hlasů
Kdo se zďržel hlasování: 0 hlasů

Usnesení č. 10 bylo přijato.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ZáměI souhlasí s poměmou částkou přepočtenou na obyvatele.

Kdo je pro: 6 hlasů
Kdo je proti: 0 hlasů
Kdo se zdržel hlasování: 0 hlasů

Usnesení č. 11 b}'lo přijato.

3.7. Cenová nabídka na ,,Intenzifit<aci čoV Záměl* od společnosti
AKVOPRO s.r.o.o Vyšehradská 134912, I28 00 Praha 2 - Nové Město.
Zastupitelstr,u obce ZáměIje předložena ke schválení cenová nabídka na rekonstrukci
a ,,Intenziťtkaci ČoV Záměl* od společnosti AKVoPRo s.r.o., Vyšehradská I349l2,128 00
Praha2-NovéMěsto.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ZarflěI schvaluje cenovou nabídku na rekonstrukci a,,Intenzifikaci ČoV
ZáměI" od společnosti AKVOPRo s'r.o., Vyšehradská I349l2,128 00 Praha 2 _ Nové Město.
Cenová nabídka činí 98 800,-Kč.
Zastupitelstvo obce ZáměI pověřuje starostu podpisem smlouvy se společností
AKVOPRO s.r.o.' Vyšehradská I349l2,128 00 Praha 2 - Nové Město na rekonstrukci
a,,Intenzifikaci ČoV Zámě!* za nabídkovou cenu 98 800,-Kč.



Kdo je pro: 6 hlasů
Kdo je proti: 0 hlasů
Kdo se zdržeIhlasování: 0 hlasů

Usnesení č. 12 bvlo přiiato.

4. Diskuze.

4.L. Do diskuze nebyl vznesen žádný příspěvek.

5. Usnesení

Usnesení bylo schváleno dle připraveného návrhu.

6. Závěr

Pan starosta poděkoval přítomným zatčast a ukončil veřejné zasedání ě. 40 l 2014
Zastupitelstva obce ZáÍnéI.

Skončeno v : 19' 00 hodin

Zapsa|az Milena Kaplanová fuo1lrro,t^c,(

Starosta: Josef Novotný

ověřili: Ing. Milena Krupičková a Ing. Josef Myšák


