
Zápis ze 44. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného        
dne 18. 8. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. 
  
Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., 
Ing. Milena Krupičková, Ing. Josef Myšák, Jaroslava Pišlová a 
Jan Stašák 
Omluven: -  
Přítomno: 10 občanů  
  
Jednání řídí:  Josef  Novotný,  starosta    
                                                                                                                                                  
Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. 
 
Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,  
Srdečně vás vítám na dnešním 44. jednání zastupitelstva obce. 
 
Zapisovatelkou dnešního jednání jmenuji:        Milenu Kaplanovou 
Sčítáním hlasů pověřuji:                                    Jaroslavu Pišlovou 
Ověřovateli zápisu jmenuji:                               Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka               
                                                                                                                                               
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 Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy se společností ČEZ 
Distribuce, a.s. na připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 14_SOP_01_4121011670 na adrese Záměl čp. 26. 
     6.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo č. 2/2014 mezi 
obcí Záměl, Záměl 158, zastoupenou p. Josefem Novotným  a Městysem Doudleby nad 
Orlicí, Dukelská 68, zastoupeným p. Jiřím Kaplanem na převzetí odpadu ke kompostování 
do zařízení ke sběru a využití odpadů. 
     7.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy na odkoupení pozemků 
s parc. č. 1029/1a, 1029/1b oddělených geometrickým plánem číslo: F-56/2014 ze st. parc. č. 
16 a pozemku s parc.č. 324 od paní Evy Kramošilové, Bayerova 120, Rožnov pod Radhoštěm 
a pana Tomáše Langra, Karlínské Náměstí 235/13, Karlín 186 00, Praha 8. 
     8.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy mezi obcí 
Záměl a panem Ing. Miroslavem Rozkotem CSc., Záměl 57 na pozemky s parc. č. 706/3a, 
706/3b, 706/2 oddělených geometrickým plánem číslo: F-55/2014 ze st. parc. č. 210  
a pozemku s parc.č. 706/1. 
     9.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou TENDRA 
spol. s.r.o., Legionářů 72, 276 01 Mělník na Organizaci zadávacího řízení a dotační 
management po dobu 5 let u projektu: Svážíme bioodpad. Cena za službu je 59 000,-Kč. 
 
 
 
Návrh usnesení: 
      5.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla podepsána smlouva se společností 
ČEZ Distribuce, a.s. na připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 14_SOP_01_4121011670 na adrese Záměl čp. 26. 
      6.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla podepsána smlouva o dílo č. 2/2014 
mezi obcí Záměl, Záměl 158, zastoupenou p. Josefem Novotným  a Městysem Doudleby nad 
Orlicí, Dukelská 68, zastoupeným p. Jiřím Kaplanem na převzetí odpadu ke kompostování 
do zařízení ke sběru a využití odpadů. 
      7.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla podepsána smlouva na odkoupení 
pozemků s parc. č. 1029/1a, 1029/1b oddělených geometrickým plánem číslo: F-56/2014 ze 
st. parc. č. 16 a pozemku s parc.č. 324 od paní Evy Kramošilové, Bayerova 120, Rožnov pod 
Radhoštěm a pana Tomáše Langra, Karlínské Náměstí 235/13, Karlín 186 00, Praha 8. 
Návrh na vklad byl vložen na Katastrální úřad v Rychnově nad Kněžnou.  
Cena koupě činila 1 480,-Kč. 
 
 



      8.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na  vědomí, že byl vyvěšen záměr směny pozemků 
mezi obcí Záměl a panem Ing. Miroslavem Rozkotem CSc., Záměl 57 na pozemky s parc. č. 
706/3a, 706/3b, 706/2 oddělených geometrickým plánem číslo: F-55/2014 ze st. parc. č. 210  
a pozemku s parc.č. 706/1  
       9.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla podepsána smlouva s firmou 
TENDRA spol. s.r.o., Legionářů 72, 276 01 Mělník na Organizaci zadávacího řízení a dotační 
management po dobu 5 let u projektu: Svážíme bioodpad. Cena za službu je 59 000,-Kč. 
 
 
Usnesení č. 3  bylo přijato. 
 
 
  2. Zpráva o činnosti obce 
 
2.1.  Při bouřce byla poničena střecha tělocvičny. Škoda byla nahlášena na pojišťovnu, ta 
vyplatila 10 500,-Kč. Celkové náklady opravy střechy činily 15 500,-Kč.  
 
2.2.  Firma Tesařství Josef Švec Sopotnice 351, provedla opravu střechy budovy ve sběrném 
dvoře v obci Záměl za celkovou částku 145 985,-Kč.  
 
2.3.  Pan Pavel Zářecký, Lhoty u Potštejna 29, provedl výměnu rozvaděče elektřiny na 
čp. 26.  
 
2.4.  Byla provedena oprava jedné planety z planetární stezky, kterou poničili vandalové. 
Cena opravy činila 10 215,-Kč.   
 
2.5.  Dne 26. července 2014 proběhla vzpomínková akce 100 let od vyhlášení I. Světové 
války, výstava k systému výročí vzniku čs. legií.   
 
   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 4 bylo přijato. 
 
 
 
3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení 
 
3.1.  Nabídka na směnu pozemků mezi obcí Záměl a panem  
Ing. Miroslavem Rozkotem CSc., Záměl 57. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení nabídka pana Ing. Miroslava Rozkota 
CSc., na směnu pozemků. Pan Ing. Miroslav Rozkot CSc., nabízí pozemky s parc. č. 706/2 a 
706/3 s výměrou 194 m2 a obec Záměl nabízí pozemek s parc. č. 714/2 s výměrou 48 m2.  
 
 
 



 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku pana Ing. Miroslava Rozkota CSc., na směnu 
pozemků. Pan Ing. Miroslav Rozkot CSc., nabízí pozemky s parc. č. 706/2 a 706/3 s výměrou 
194 m2 a obec Záměl nabízí pozemek s parc. č. 714/2 s výměrou 48 m2. Rozdíl mezi 
výměrami pozemků je 146 m2. 
Obec Záměl uhradí panu Ing. Miroslavu Rozkotovi CSc., rozdíl 146 m2  v částce 25,- Kč 
za 1 m2, celkem 3 650,-Kč. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy mezi obcí Záměl  
a panem Ing. Miroslavem Rozkotem CSc., Záměl 57 na pozemky s parc. č. 706/2, 706/3, za 
pozemek parc. č. 714/2. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     6 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                1 hlasů     Ing. Miroslav Rozkot CSc, 
 
Usnesení č. 5  bylo přijato. 
 
 
3.2.  Nabídka společnosti Tendra spol. s.r.o., Legionářů 72, 276 01 Mělník 
na zpracování výběrového řízení. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena nabídka od společnosti Tendra spol. s.r.o.,  
Legionářů 72, 276 01 Mělník na zpracování výběrového řízení na akci „ Zateplení obecního 
úřadu a knihovny v obci Záměl “ 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku od společnosti Tendra spol. s.r.o.,  
Legionářů 72, 276 01 Mělník na zpracování výběrového řízení na akci „ Zateplení obecního 
úřadu a knihovny v obci Záměl “. Cena činí 1% z celkových uznatelných nákladů 
( min. 40 000,-Kč ) 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy se společností Tendra spol. 
s.r.o., Legionářů 72, 276 01 Mělník na zpracování výběrového řízení na akci „ Zateplení 
obecního úřadu a knihovny v obci Záměl “ 
 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 6  bylo přijato. 
 
 
3.3.  Nabídka společnosti Tendra spol. s.r.o., Legionářů 72, 276 01 Mělník 
na zajištění technického dozoru investora. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení nabídka od společnosti Tendra 
spol. s.r.o., Legionářů 72, 276 01 Mělník na zajištění technického dozoru investora na akci: 
„ Zateplení obecního úřadu a knihovny v obci Záměl “ 
 



 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku od společností Tendra spol. s.r.o., 
Legionářů 72, 276 01 Mělník na zajištění technického dozoru investora – současně s dotačním 
managementem udržitelnosti po dobu pěti let 3% z vysoutěžené částky ( min. 40 000,-Kč, 
max. 199 000,- Kč ) na akci: „ Zateplení obecního úřadu a knihovny v obci Záměl “  
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy se společností Tendra spol. 
s.r.o., Legionářů 72, 276 01 Mělník na zajištění technického dozoru investora – současně 
s dotačním managementem udržitelnosti po dobu pěti let 3% z vysoutěžené částky  
( min. 40 000,-Kč, max. 199 000,- Kč ) na akci: „ Zateplení obecního úřadu a knihovny v obci 
Záměl “  
 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 7  bylo přijato. 
 
 
3.4.  Nabídka společnosti AQUA SERVIS, a.s., Štenberkova 1094, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou na výměnu 6 ks přípojkových ventilů a navrt. pasů 
v obci Záměl. 
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena cenová nabídka č. 71/38/Lu/2014  
společnosti AQUA SERVIS, a.s., Štenberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou na 
výměnu 6 ks přípojkových ventilů a navrt. pasů v obci Záměl. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje cenovou nabídku č. 71/38/Lu/2014 společnosti AQUA 
SERVIS, a.s., Štenberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou na výměnu 6 ks 
přípojkových ventilů a navrt. pasů v obci Záměl za cenu 60 295,- Kč. 
 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 8  bylo přijato. 
 
 
3.5. Návrh společnosti AQUA SERVIS, a.s., Štenberkova 1094, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou na odprodej vodoměrů. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení návrh společnosti AQUA SERVIS, 
a.s., Štenberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou na odprodej vodoměrů v obci Záměl. 
 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl neschvaluje návrh společnosti AQUA SERVIS, 
a.s., Štenberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou na odprodej vodoměrů v obci Záměl za 
vyčíslenou částku 55 560,- Kč. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu jednáním se společností AQUA SERVIS, 
a.s., Štenberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou o nabízeném odprodeji vodoměrů 
v obci Záměl formou splátek. 
 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     0 hlasů 
Kdo je proti:                                   7 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 9 nebylo přijato. 
 
 
3.6.  Smlouva č. 14167213 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR na akci: „ Tělocvična u školy v obci Záměl “ 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení smlouva č. 14167213 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní 
prostředí na akci: „ Tělocvična u školy v obci Záměl “ 
 
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu č. 14167213 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci: 
„ Tělocvična u školy v obci Záměl “ 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy  č. 14167213 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní 
prostředí na akci: „ Tělocvična u školy v obci Záměl “ 
 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 10  bylo přijato. 
 
 
3.7.  Výměna plynového kotle ve školní kotelně.   
Zastupitelstvu obce Záměl jsou předloženy k projednání a schválení cenové nabídky firem 
Kapucián David topenářství a vodoinstalatérství, Záměl 171, za cenu 94 680,-Kč, Jiří Loufek 
topení-plyn-voda, Čermná nad Orlicí, za cenu 128 581,-Kč a Jaromír Krulich topenář-
instalatér, Uhřínov 30, Liberk 516 01, za cenu 120 988,-Kč.  
 
 
  



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl vybírá a schvaluje nejlevnější cenovou nabídku firmy Kapucián 
David topenářství a vodoinstalatérství, Záměl 171, za cenu 94 680,-Kč na výměnu plynového 
kotle ve školní kotelně. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 11  bylo přijato. 
 
 
3.8.  Veřejné osvětlení- část obce Záměl   
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení nabídka pana Pavla Zářeckého, 
Lhoty u Potštejna 29, 517 41 Kostelec nad Orlicí na zhotovení veřejného osvětlení v části 
obce Záměl. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku pana Pavla Zářeckého, Lhoty u Potštejna 29,  
517 41 Kostelec nad Orlicí na zhotovení veřejného osvětlení v části obce Záměl za cenu 
94 717,-Kč. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 12  bylo přijato. 
 
3.9.  Výběrová komise pro účel: projekt „ Svážíme bioodpad z obce Záměl.“ 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen návrh na sestavení a schválení výběrové komise, která 
bude hodnotit nabídky a vybere firmu, která vyhotoví  projekt: „ Svážíme bioodpad z obce 
Záměl.“ 
   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl sestavilo a schválilo výběrovou komisi ve složení: předseda:  
Ing. Josef Myšák, místopředseda: Jaroslava Pišlová, člen: Josef Novotný, Pavlína Plesová. 
Náhradníci: Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková, Ing. Miroslav Rozkot CsC., a Jan 
Stašák. Komise bude hodnotit nabídky a vybere firmu, která vyhotoví projekt:   
„ Svážíme bioodpad z obce Záměl.“ 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 13  bylo přijato. 



3.10. Zadávací řízení pro projekt: „ Svážíme bioodpad z obce Záměl.“    
Zastupitelstvu obce je předloženo ke schválení zadávací řízení pro projekt: „ Svážíme 
bioodpad z obce Záměl.“    
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje podání písemné výzvy k podání a prokázání kvalifikace 
pro projekt „ Svážíme bioodpad z obce Záměl “ a určuje firmy k přímému oslovení „ viz 
příloha. “ Příloha je součástí zadávací dokumentace výběrového řízení.   
 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 14  bylo přijato. 
 
 
 
3.11.  Žádost občanského sdružení „ Má vlast-můj domov “ o finanční 
příspěvek.   
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena žádost občanského sdružení „ Má vlast- můj domov“  
o finanční příspěvek na režii a provoz. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost občanského sdružení „ Má vlast- můj domov“  
o finanční příspěvek na režii a provoz ve výši 10 000,-Kč. 
O.s. Má vlast – můj domov je povinno doložit do 1. 11. 2014 faktury na jejich základě jim 
bude příspěvek proplacen. Faktury budou předloženy v originálech. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 15  bylo přijato. 
 
 
3.12.  Rozpočtové opatření č. 7, 8, 9, 10 / 2014 
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 7, 8, 9, 10 / 2014 / viz 
příloha. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7, 8, 9, 10 / 2014 / viz 
příloha. 
  
Usnesení č. 16 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. 44 / 2014  
Zastupitelstva obce Záměl. 
 
 
 
 
Skončeno v :    20.00 hodin 
 
 
 
Zapsala:           Milena Kaplanová 
 
 
 
 
 
 
Starosta:          Josef  Novotný 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                      
Ověřili:            Ing. Milena Krupičková a Ing. Josef Myšák                                                                       
                   
                                                                         
 
                    
                                                                                      
                 
 
 
               
                        
 
 


