
Zápis z29. zasedání Zastupitelstva obce v Záméli konaného
dne 18. 3.2013 v 18.00 hodin v penzionu Orlice.

Přítomni: Josef Novotnýo Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková,
Jaroslava Pišlová a Jan Stašák
Omluven: - Ing. Josef Myšáko Ing. Miroslav Rozkot CSc.,
Přítomno: 32 občanů

Jednání řídí: Josef Novotný' starosta

Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné.

Yážené diímy' váženi pánové' občahé obce,
Srdečně vás vítám na dnešním 29. jednání zastupitelstva obce.

Zaplsov atelkou dne šního j ednání j menuj i : Milenu Kaplanovou
Sčítáním hlasů pověřuji: Jaroslavu Pišlovou
ověřovateli zápisu jmenuji: Ing. Milenu Krupičkovou a Jana Stašáka

Hlasování:
Kdo je pro: 5 hlasů
Kdo ie proti: 0 hlasů
Kdo se zďržel hlasování: 0 hlasů

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ZáměI bere na vědomí.

Usnesení č. 1 b}'lo přijato.

Program dnešního iednání:

1. Kontrola přijatých 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 připomínkyo dávám hlasovat o předloženém programu:



Hlasování:
Kdo je pro: 5 hlasů
Kdo je proti: 0 hlasů
Kdo se zdržel hlasování: 0 hlasů

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zarněl schvaluje plogram dnešního jednání zastupitelstva obce ZáměL

Usnesení č. 2 bylo přijato.

1. Kontrola přiiatÝch usnesení
6. Starosta obce Záměl je pověřen zajištěním návrhu na vyřešení bezpečnostní situace u
autobusových zastávek nanadjezdu. Jedná se o přecházení komunikace.

Návrh usnesení:
6. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí , že dne 1 8 . 3 . 20 1 3 proběhlo místní šetření se
zástupci Policie ČR rralovéhradeckého kraje odbor dopravy, spolu s Ředitelstvím silnic a
dálnic a Josefem Novotqým starostou obce ZáměI. Na tomto šetření bylo rozhodnuto takto:
Z důvodu malého počtu pÍechazejících se nepovoluje značeni přechodu a doporučuje Se pro
zvýšení bezpečnosti zajistit nové osvětlení zastávek.

Usnesení č. 3 b}'lo přilato.

2. Zpráva o činnosti obce

2.1. Zaměstnanci obce prořezáva\i dřeviny v obci a spolu s panem Jiřím Jedlickým zhotovili
podlahu na půdě v garáži pro hasičskou techniku.

2.2. Bylapodana žáďostna Úřad práce v Rychnově nad KněŽnou o přidělení dvou uchazečů
o zaměstnání na veřejně prospěšné práce.

2.3. v provozu je sběmý dvůr v areálu bývalého mlýna ěp.26. Provozní doba je sobota
od 10.00 - 1 1.00 hodin. ( sudé týdny dle intervalu svozu popelnic )

2.4. v obci ZáměI byla přidělena dotace na výstavbu čistímy odpadních vod ve škole
ve výši 500 000,- Kč.

2.5. v budově ZŠ, MŠ, tělocvičny a obecního úřadu byla proved enarevize elektrozaŤízeni.

Na Správu a udržbu silnic byla podána žádost o vyjádření k projektu na realizaci
níku směr Doudleby nad orlicí.

2.6.
chod



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ZáÍněI bere na vědomí'

Usnesení č. 4 bylo přijato.

3. Záležitosti předkládané zastupitelstYu k proiednání a schválení

3.1. Schválení účetní závérky ( rozvaha ,výkazzisku a ztráty a přílohy )
Zastupitelstvu obce Zámě|je předlóžena ke schváleňí účetní závěrka (rozvaha' výkaz zisku a

ztráty a přílohy )

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zámě|schvaluje účetní závěrku (tozvaha,výkazzisku a ztráty a přílohy )

,uroi2}I2 ó|e zžkonao účetnictví azákona o obcích'

Hlasování:
Kdo je pro: 5 hlasů

Kdo je proti: 0 hlasů

rdo se zdrželhlasování: 0 hlasů

Usnesení č. 5 bylo přijato.

3.2. Vnitřní směrnice k zadáváníveřejných zakázek malého rozsahu

č.ll20t3
Zastupitelstvu obce Zámělje předložena ke schválení vnitřní směrnice č' Il20I3 kzaďávání

veřej ných zakázek malého rozsahu'

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ZárněIschvaluje vnitřní směrnici č. tlz)I3 k zadávání veřejných zakének

malého rozsahu.

Hlasování:
Kdo je pro: 5 hlasů

Kdo je proti: 0 hlasů

Kdo ie zdrŽel hlasování: 0 hlasů

Usnesení č. 6 bylo přijato.



3.3. Roční příspěvek na členství v Dobrovolném svazku obcí Orlice.
Zastupitelstvu obce Záměl byla předloženake schválení částka 20,-Kč na obyvatele za rok
2013 na členský příspěvek v DSo Orlice.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje členský příspěvek v DSo orlice ve výši 20,-Kč na
občana, celkem 13 400,- Kč pro rok 2013.

Hlasování:
Kdo je pro: 5 hlasů
Kdo je proti: 0 hlasů
Kdo se zdrže| hlasování: 0 hlasů

Usnesení č. 7 bylo přijato.

3.4. Roční příspěvek na členství v Dobrovolném sYazku obcí Mikroregion
Rychnovsko.
Zastupitelstvu obce Záměl byla předloženake schválení částka 10,-Kč na obyvate|e zarok
2013 na členský příspěvek v DSo Mikroregion Rychnovsko.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje členský příspěvek v DSo Mikroregion Rychnovsko
ve ýši 10,- Kč na občana, celkem 6 690,- Kč pro rok 2013.

Hlasování:
Kdo je pro: 5 hlasů
Kdo je proti: 0 hlasů
Kdo se zdržel hlasování: 0 hlasů

Usnesení č. 8 b}'lo přijato.

3.5. Smlouva o dílo na za.iištění technického dozoru investora při přípravě a
-dprovádění stavby ,oCistička u školy v obci Zámě|r, s registračním číslem

žádosti 13 l 0t8 l 41200 / 002 / 0002 41.
Zastupitelstvu obce Zámělje předloŽena ke schválení smlouva o dílo na zajištění technického
dozoru investora při přípravě a provádění stavby ,,Čistička u školy v obci ZárněI,, S

registračním číslem Žádo sti 13 l 0 I 8 l 4 1200 l 002 l 00024 I .



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ZáměI schvaluje smlouvu o dílo na zajištění technického dozoru investora
při přípravě a provádění stavby ,,Čistička u školy v obci Záměl,, s registračním číslem žádosti
I3l0I8l4I200l002l00024I. Technický dozor investora zqístípan Ladislav Nosek, Jahodov 9,
Rychnov nad Kněžnou' Cena nepřekročí dle ceníku smlouvy 34 500'- Kč + výdaje na
cestovné.
Zastupitelstvo obce ZáměI pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo S panem
Ladislavem Noskem, Jahodov 9, Rychnov nad Kněžnou na zajištění technického dozoru
investora při přípravě a provádění stavby ,,Čistička u školy v obci ZáměI,, s registračním
číslem Žáďosti 13 l 018 l 41200 l 0021 00024I.

Hlasování:
Kdo je pro: 5 hlasů
Kdo je proti: 0 hlasů
Kdo se zdržel hlasování: 0 hlasů

Usnesení č. 9 bylo přijato.

3.6. Nabídka na vypracování výběrového Íízení na akci ooČi.tička u školy
v obci ZáměI.,, s registračním číslem žádosti 13l018l412001002100024l.
Zastupitelstvu obce Zámělje předloŽena nabídka pana RNDr. Tomáše Kytlíka ,
Purkyňova 691' Kostelec nad orlicí na VypIacovánívýběrového Íízení na akci,,Čistička u
školy v obcl Zámě\' s registračním číslem Žádosti 13l0I8l4I200l002l00024I.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku pana RNDr. Tomáše Kýlíka, Purkyňova 691,
Kostelec nad orlicí na vypracování výběrového Ťízení na akci,,Čistička u školy v obci Záměl"
s registračním číslem žádosti 1 3 l 0 I 8 l 41200 l 002 l 00024 I .

Cena vypracování výběrovéhotízeni nepřekročí 12 000,- Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu obce podpisem smlouvy S panem RNDr.
Tomášem-Kýlíkem, Purkyňova 691, Kostelec nad orlicí na Vypracování výběrového Ťízení
na akci ,,Čistiěka u školy v obci Záměl,, s registračním číslem žádosti
13 l0r8 I 41200 I 002t 00024r .

Hlasování:
Kdo je pro: 5 hlasů
Kdo je proti: 0 hlasů
Kdo se zdržel hlasování: 0 hlasů

Usnesení č. 10 bylo přijato.

3.7. Žádost MAS Sdružení sPLAv.
Zastupitelstl'u obce Zámělje předloŽena ke schválení žádost o zaŤazení správního území obce
Záměl do uzemí působnosti Integrované strategie llzemí regionu MAS SdruŽení SPLAV.



Návrh usnesenÍ:
Zastupitelstvo obce ZáměI schvaluje žádost o zatazeni správního uzemi obce Záměl do území
působnosti Integrované strategie uzemi regionu MAS SdruŽení SPLAV.
obec Záměl souhlasí se zařazením správního území obce do uzemí působnosti Integrované
strategie uzemí regionu MAS SdruŽení SPLAV.

Hlasování:
Kdo je pro: 5 hlasů
Kdo je proti: 0 hlasů
Kdo se zdržel hlasování: 0 hlasů

Usnesení č. 11 bylo přijato.

3.8. Zádost provozovatele GAPA GROUP a.s. na povolení k provozování
loterie nebo jiné podobné hry v provozovně čp.92 v obci Záměl.
Zastupitelstvu obce ZáměIje předložena ke schválení Žádost provozovatele GAPA
GROUP a.S. na povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně čp.92
v obci Záměl.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ZaÍněI schvaluje žáďost provozovatele GAPA GROUP a.S. na povolení
k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně čp.92 v obci ZáměL

Hlasování:
Kdo je pro: 3 hlasy
Kdo je proti: 1 hlas Jaroslava Pišlová
Kdo se zďržel hlasoviíní: 1 hlas Jan Stašák

Usnesení č. 12 b)'lo přijato.

3.9. Nabídka od společnosti Mediatel s.r.o. na prezentaci obce Zámé|.
v Telefonním seznamu.
Zastupitelstvu obce ZáměIje předložena ke schválení nabídka od společnosti Mediatel s.r.o.
naprezentaci obce ZáměI v Telefonním seznamu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ZáměI neschvaluje nabídku od společnosti Mediatel s'r.o' naprezentaci
obce Zátmělv Telefonním seznamu za částku 2 599,-Kč za jeden rok.

Hlasování:
Kdo je pro: 0 hlasů
Kdo je proti: 5 hlasů
Kdo se zďrže| hlasování: 0 hlasů

Usnesení č. 13 nebylo přijato.



3.10. l{abídka od společnosti VLTAVA_LABE_PRESS, a.s. Rychnovský
deník.
Zastupitelstvu obce Zámělje předloŽena ke schválení nabídka od společnosti
VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Rychnovský deník na spolupráci a propagaci obce Zámě|na
jeho stránkáchjednou za čtvrt roku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ZáměI schvaluje nabídku od společnosti VLTAVA-LABE-PRESS a.s.
Rychnovský deník na spolupráci a propagaci obce Záměl na jeho stránkách jednou začtvtL
roku.
Zastupitelstvo obce ZáměI schvaluje odběr všedního vydání zaroění předplatné 2 268,-Kě
včetně DPH.

Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zďržel hlasování:

Usnesení č. 14 bylo přijato.

Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

Usnesení č' 15 b}'lo přijato.

3.11. Návrh na bezplatný převod pozemků pod chodníky v obci Zámě| od
Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje do vlastnictví obce.
Zastupitelstvu obce Zámělje předloŽena ke schválení nabídkapana starosty nabezplatý
převod pozemků pod chodníky v obci Záměl od Správy aúdržby silnic Královéhradeckého
kraje do vlastnictví obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ZáměI schvaluje nabídku pana starosty na podání žádosti o bezplatný
převod pozemků pod chodníky v obci Záměl od Královéhradeckého kraje do vlastnictví obce.
Jedná Se o pozemky s parc. č. 1086/3o výměře100 m2, 1011/9 o výměře 140 m', 1011/10 o
výměře 20 m2,IuIlIl o výměře 15 m2,IullI2 o výměře 362 m2,1011/13 o výměře 6 m2.
oddělené geometrickým plánem číslo 4II-16212012 zpracovaným geodetickou ťtrmou
Milena Sýkorová' Geodetické práce, Javomice 73, Rychnov nad KněŽnou. Parcely jsou
odděleny z pozemkových parcel 1011/1 a 1086lI, které v současné době vlastní
Kralovehradecký kraj. S tímto majetkem hospodaří Správa aidržbasilnic (dále uvedenoSÚS)
Královehradeckého l<raje vizvýše uvedené parcely. Starosta Žádá SÚS o převod pozemku dle
geometrického plánu. Na základě vyjádření SÚS bude uzavřena smlouva o bezplatném
převodu pozemku současného majitele Královehradeckého kraje. Zastupitelstvo obce
schvaluje příjem pozemku do svého vlastnictví a pověřuje starostu podpisem smluv s
Královehradeckým krajem a vyjednání převodu se SÚS.

5 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

5 hlasů
0 hlasů
0 hlasů



3.I2.Yýzva na stavbu ooČi'fičku u školy v obci Zámél" s registračním číslem
žádosti t3 l 018 l 41,200 l 002 l 0002 4I.
Zastupitelstvu obce Zámě|je předložen ke schválení seznam obeslaných dodavatelů zakázky
malého rozsahu ''Čistička u školy v obci Záměl." s registračním číslem Žádosti
13l0I8l4I200/002/00024LlJveďené firmy jsou viz příloha č. 1.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předloŽený Seznam přímo obeslaných dodavatelů zakázky
malého rozsahu ''Čistička u školy v obci ZáměI" s registračním číslem žádosti
13l0l8l41200/002/000241. Uvedené ťrrmy jsou viz příloha č. 1'

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vypracováním a schválením textu výzvy na stavbu

,,Čistička u školy v obci ZáměI,,s registračním číslem žádol3l0l8l41,2001002100024l
a oslovením dodavatelů.

Hlasování:
Kdo ie pro: 5 h1asů
Kdo je proti: 0 hlasů
Kdo se zdržel hlasování: 0 hlasů

Usnesení č. 16 bvlo přijato.

3.13. Rozpočtové opatření č,.3'4 l 2013
Zastupitelstvo obce Zámělje seznámeno s rozpočtoým opatřením ě.3,4 l 2013 l vizpŤíloha.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č.3,4 l 2013 l vizpŤiloha.

Usnesení č. 17 bylo přijato.

4. Diskuze.

4.1. Nebylvznesen žádný příspěvek do diskuze.

5. Usnesení

Usnesení bylo schváleno dle připraveného návrhu.



6. Závěr

Pan starosta poděkoval přítomným zaučasta ukončil veřejné zasedání č.29 l 2013

Zastupitelstva obce ZáměL

Skončenov: 18.40hodin

Zapsa|az Milena Kaplanová &a1lo^op*(

Starosta: Josef Novotný

ověřili: Ing. Milena Krupičková a Jan Stašák


