
Zápis z32. zasedáníZastupitelstva obce v Záméli konaného
dne 17. 6" 2013 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: 11 občanů

Jednání řídí: Josef Novotný' starosta

Konstatova|, že zasedání je usnášeníschopné.

Yéňené drímy' váženipánové, občané obce,
Srdečně vás vítám na dnešním 32. jednání zastupitelstva obce.

Zapisovatelkou dnešního jednáníjmenuji: 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 zďrželhlasování: 0 hlasů

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ZáměI bere na vědomí.

Usnesení č. 1 bvlo při-iato.

program dnešního i

1. Kontrola přijatych usnesení
2. Zpráva o činnosti obce
3. Zá|ežitosti 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:



[Ilasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zďržeI hlasování:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Návrh usnesenÍ:
Zastupitelstvo obce ZáměI schvaluje plogram dnešního jednání zastupitelstva obce ZáměL

Usnesení č. 2 bylo přijato.

1. Kontrola přiiatÝch usnesenÍ
5. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s firmou Vaspo

Vamberk, ,.i.o. , Smetanovo néhteží 150, 5 17 54 Y amberk na akci Čistička u školy v obci
Záměl"

6. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy na koupi pozemku
s parc. č.58612 od pana apatíKrčmarikových, Záměl čp.83.

7. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s paní Novákovou,
ZáměI č:p. 7 i o směně pozemku' pu'". č. 5 17 12 o výměře 30 m2 za pozemek s parc. č.

IOO9I28 o výměře 73 m2.

Návrh usnesení:
5. Zastupitelstvo obce Zámělbere na vědomí, Že starosta obce podepsal smlouvu

s ťttmou Vaspo Vamberk, s.r.o. ' 
Smetanovo nábŤeží 150, 517 54Yamberk na akci Čistička u

školy v obciZáměl.
6. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, Že starosta obce podepsal smlouvu na

koupi pozemku S parc. ě.58612 od pana apaní Krčmarikových, Záměl čp.83.
7. Zastupitelstvo obce zámě| bere na vědomí, že starosta připravil k podpisu smlouvu

s paní Novákóvou' bytem Záměl77 o směně pozemku s parc. t,. stltz o výměře 30 rr} za
pozemek S parc" č. 1009/28 o výměře 73 m'.

Usnesení č. 3 bylo přijato.

2. Zpráva o činnosti obce

2.1. Firma Střechy Matějka provedla opfa\.u střechy chléva v areálu bývalého mlýna čp.26.

2.2. Na hřišti pod Markem proběhly závody hasičů.

2.3. Zaměstnanci obce pracovali na opravě střechy chléva v areálu bývalého mlýna čp.26.

2.4. SdruŽení MAS Splav nám poskytlo v rámci svého projektu několik zaměstnanců, kteří

v naší obci provedli potřebné práce na veřejné zelenl' např. sekali trávu' pleli na školní

zah'tradě, u pítka, u pomníku padlých atd.



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ZáměI bere na vědomí.

Usnesení č. 4 bvlo přijato.

3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k proiednání a schválení

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

3.1. Smlouva na směnu pozemků mezi obcíZáměl a paní Novákovou bytem
Záměl- 77 .

Zastupitelstvu obce Zámé|je předložena ke schválení smlouva na směnu pozemku s parc č.

|009116, který vlastní obec ZáměIa pozemku s parc. ě. 51712, který vlastní paní Nováková
bytem Zámé| 7 7 d|e geometrického plánu Geodézie .Tavornice.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ZáméI schvaluje smlouvu na směnu pozemku S parc č. 1009/16, který

v|astní obec Záměl a pozemku s parc. č.5I712, který vlastnípaníNováková byem ZáměI77
dle geometrického plánu Geodézie Javomice.
Zastupitelstvo obce ZáméIpověřuje starostu podpisem smlouvy na směnu pozemku s parc č.

1009116, který vlastní obec ZáÍněl a pozemku s palc. č. 5I712, který vlastní paní Nováková
bytem Záměl77 d|e geometrického plánu Geodézie Javomice.

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

Usnesení č. 5 bylo přijato.

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

Usnesení č. 6 bylo přijato.

3.2. Závérečná zpráYa obce azávérečný účet obce.
tstupitelstvu obce Ža^ctje předloŽen ke schvál ení závěrečný účet a závěrečná zpráva obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ZáméL schvaluje závěrečný účet a závěrečnou zprávu a vyjadřuje souhlas

s celoiočním hospodařením s výhradou nazákLadě nichžpřijme uzemní samosprávný celek

opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatku, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které

způsobily svým jednáním územně samosprávnému celku škodu.



3.3. Zádost o příspěvek na činnost pro Svaz tělesně postižených na r.2013.
Zastupitelstvu obce Záměl byla předloženake schválení Žádost o příspěvek na rok 2013
na činnost pro Svaz tělesně postiŽených ve Vamberku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl přihlédlo k tomu, Že v tomto Svazu tělesně postiŽených jsou
zaregistrováni i občané naši obce a schválilo jednorázoý příspěvek na rok 2013 ve výši
2000,-Kč.

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

Usnesení č. 7 b}'lo přijato.

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

Usnesení č. 8 bylo přiiato.

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

3.4. Zádost pana Josefa Prokopce o pronájem části obecního pozemku.
Zastupitelstvu obce Zanělje předloŽena žádost pana Josefa Prokopce o pronájem části
obecního pozemku S parc. č.16312.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zámě| schvaluje žádost pana Josefa Prokopce o pronájem části obecního
pozemku S paÍc. č.16312.
Zastupitelstvo obce ZaffIěl pověřuje starostu podpisem smlouvy S panem Josefem Prokopcem
na pronájem části obecního pozemku S parc. ě. 16312.

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

3.5. Návrh smlouyy se společností DEKPROJEKT s.r.o na činnosti
k zajištění dotace.
Zastupitelstvo obce Zámělje předloŽen ke schválení návrh smlouvy se společností
DEKPROJEKT s.r.o.' Tiskařská I0l257,108 00 Praha 10 na činnosti k zajištění dotace na
objekt tělocvičny a spojovacího krčku Z programu oPŽP ' číslo zakézky:2OI3-O06776-PS.
Cena je dle cenové nabídky společnosti DEKTPROJEKT s.r.o.



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ZáměI schvaluje návrh smlouvy se společností DEKPROJEKT s.r.o.'
Tiskařská I0l257,108 00 Praha 10 na činnosti k zajištění dotace na objekt tělocvičny a
spojovacího krčku Z programu oPŽP, číslo zakázky:2OI3-OO6776-PS' Cena je dle cenové
nabídky společnosti DEKTPROJEKT s.r.o.
Zastupitelstvo obce ZáměI pověřuje starostu podpisem smlouvy se společností
DEKPROJEKT s.r.o.' Tiskařská I0l257,108 00 Praha 10 na činnosti k zajištění dotace na
objekt tělocvičny a spojovacího krčku Z programu oPŽP, číslo zakázky:2O13-OO6776_PS.

?

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

Usnesení č. 9 bylo přijato.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ZáměI
Za stadionem 3842, 27 6 0I
v obci Záměl.

Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zďrže| hlasování:

6 hlasů
0 hlasů
0 h1asů

schvaluje smlouvu s Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D.,
Mělník nazpÍaaování žádosti o dotaci na akci: Tělocvična u školy

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

3.6. Smlouva s panem Ing. Davidem Plíštilemo Ph.D.o na zpracování žádosti
o dotaci.
Zastupitelstvu obce Zámělje předloŽena smlouva s Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D.,
Zastaďtotem3842,276 0I Mělník nazpÍaaování žádosti o dotaci na akci: Tělocvična u školy
v obci Záměl.

Usnesení č. 10 b}'lo přijato.

3.7. Seznam odeslaných dodavatelů zakázky malého rozsahu.
Zastupitelstvu obce je předloŽen ke schválení seznam odeslaných dodavatelů zakázky malého
rozsahu sloŽena ze dvou dotačních titulů 

', 
Nákup techniky pro manipulaci s odpady ve

sběrném dvoře s kompostárnou v obci ZáměI evidované pod číslem L32PDJ2-0007 aprojekt
SZIF PoŤízení lesnické techniky pro obec ZáměI čislo I2lI07lII2Ia/452l004394l "

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Seznam odeslaných dodavatelů zakénky malého rozsahu
složena ze dvou dotačních titulů ,, Nákup techniky pro manipulaci s odpady ve sběrném dvoře
s kompostárnou v obci Záměl evidované pod číslem I32PD02-0007 aprojekt SZIF Pořízení
lesnické techniky pro obec Záměl číslo 121107l1IzIa/4521004394l *

Uvedené fi.-y jsou viz příloha číslo 1.



.<=

3.8. Kamerový systém.
Zastupitelstvu obce Zámělje předloŽen ke schválení návrh napotizení kamerového systému
do sběrného dvora od firmy OK-NET servis s.Í.o. S možností poskýnutí podpory (finančního
daru) z fondu ASEKOL.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje návrh napořízeni kamerového systému do sběrného
dvora od firmy OK-NET servis s.r.o. S moŽností poskytnutí podpory (finančního daru)
z fondu ASEKOL ve výši 25 00-Kč. Celková cena kamerového systému do sběrného dvora
činí 51 000,-Kč.
Zastupitelstvo obce ZáměI pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy č. l1l20l3l
2013096 na poskytnutí podpory ( finančního daru ) ve výši 25 000,-Kč se společností
ASEKOL napoŤízení kamerového systému do sběrného dvora od f,rrmy OK-NET servis s.r.o.

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

Usnesení č. 12 bylo přijato.

_ 3.9. Zádost o navýšení rozpočtu.\*- 
-Zastupitelstvu obce je předložena ke schválení Žádost starosty obce o navýšení rozpočtu na
vícepráce vzniklé na opravě střechy budovy chléva v areálu bývalého mlýna čp.26 prováděné
ťtrmou Střechy Matějka, Ráiec 22, Kostelec nad orlicí 5I7 41.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost starosty obce o navýšení rozpočtu na vícepráce
vniklé na opravě střechy budovy ch1éva v areálu bývalého mlýna čp.26 prováděné firmou
Střechy Matějka' Rájec 22' Kostelec nad orlicí 517 4I. Původní částka rozpočtu se navýší
o 15 000,-Kč.

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

Usnesení č. 11 b}'lo přijato.

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

Usnesení č. 13 bylo přijato.

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů



3.10. Zádost o zvýšení nejvyššího povoleného počtu žákrů školní družiny
v rejstříku škol a školských zaÍwení mimo zákonem stanovený termín.
Zastupitelstvu obce je předloŽena ke schválení Žádost o zvýšení nejvyššího povoleného počtu
Žáků školní družiny,jejíŽ činnost vykonáváprávnická osoba Základní škola a Mateřská škola,
ZáměI okres Rychnov nad KněŽnou,z25 na 30 s účinností od 1. 9. 2013 v rejstříku škola
školských zaŤizení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost a souhlasí se zvýšením nejvyššího povoleného
počtu Žaků školni družiny,jejíž činnost vykonává právnická osoba ZákIaóní škola a Mateřská
škola, ZáměIokresRychnovnadKněŽnou, z25na30súčinnostíod I.9.2013 vrejstříku
škol a školských zaŤízeni.

2
Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasování:

Usnesení č. 14 bylo přijato.

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

3.11. Rozpočtové opatření č. 10,11, l 20t3
Zastupitelstvo obce Zámělje seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 10,1I l 2013 l viz
příloha.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ZáměI bere na vědomí rozpočtové opatření č' 10,1I l 20Í3 l vizpÍíIoha.

Usnesení č. 15 bylo přijato.

4. Diskuze.

4.1. Do diskuze podal příspěvek pan Dědič, který měl dotaz na řešení stávajicí problémové
dešťové kanalízace v ulici za školou'
Starosta obce Záměl zjistí skutečný stav dešťovékanalizace azjistímožné varianty řešení'

5. Usnesení

Usnesení bylo schváleno dle připraveného návrhu.



6. Zánér

Pan starosta poděkoval přítomným zaučast a ukončil veřejné zaseďáni ě.32 l 2013
Zastupitelstva obce Zaněl.

Skončenov: 19.30hodin

Zapsa|a: Milena Kaplanová

Starosta: Josef Novotný

ověřili: Ing. Milena Krupičková a Ing. Josef Myšák

u


