
Usnesení č. 20 / 2016 z jednání Zastupitelstva obce Záměl 
konaného dne 16. 5. 2016 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 
Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č. 20 / 2016 
 
 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
   1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Martina Šklíbu a Ing. Miroslava Rozkota CSc., 
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Renatu Štefkovou. 
    4.  Zprávu o činnosti obce. 
    3.  Kontrolu přijatých usnesení. 
  11.  Že od 1. 9. 2016 dojde ke změně poplatku za provozní náklady v MŠ Záměl. Poplatek se 
zvyšuje z 200,-Kč měsíčně na 250,-Kč měsíčně. 
  13.  Žádost paní Marcely Fröhdeové, Penzion Orlice, Záměl 92 o povolení konání kulturní 
akce „ Pivní slavnosti “ ve dnech 25. 6. 2016 - 26. 6. 2016 s hudební produkcí a povoluje ji. 
  14.  Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6 / 2016 / viz příloha.                                               
 
 
  
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
    2.  Program jednání č. 20 / 2016 
    5.  Předloženou smlouvu  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7DHM160102 
mezi Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 95/8,500 03 Hradec Králové a Obcí 
Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn. Pozemek, který je zatížen věcným břemenem, je 
pozemek evidovaný jako pozemková parcela č. 1071/1 v katastrálním území a obci Záměl, 
kde byla v rámci stavební akce „ Stavba ČOV Záměl “ vybudována na části pozemku stavba 
výustního objektu ( dále jen „ výusť “). 
   6.  Předloženou smlouvu  o zřízení věcného břemene č. 7DHM160094 mezi Povodím Labe, 
státní podnik, Víta Nejedlého 95/8,500 03 Hradec Králové a Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 
Potštejn. Pozemek, který je zatížen věcným břemenem, je pozemek evidovaný jako 
pozemková parcela č. 1071/1 v katastrálním území a obci Záměl, kde byla v rámci stavební 
akce „ Stavba ČOV Záměl “ vybudována na části pozemku stavba výustního objektu ( dále 
jen „ výusť “). Tato smlouva se zřizuje úplatně. Úplata za zřízení věcného břemene byla 
dohodnuta ve výši 1 000,-Kč. 
    7.  Smlouvu o dílo mezi Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a panem Ing. Ladislavem 
Noskem, Jahodov 9, 516 01 Rychnov nad Kněžnou na vypracování projektové dokumentace 
pro územní a vodoprávní (stavební) řízení, včetně rozpočtu stavby „ ČOV pro projekt služeb  
a bytovou jednotku “ na pozemcích parc. č. 1091/1, 214, 1071/1 v katastrálním území Záměl  
a vypracování žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby „ ČOV pro projekt služeb  
a bytovou jednotku “, žádosti o vodoprávní povolení této stavby a vodoprávní povolení 
k vypouštění odpadních vod. Cena díla se stanovuje ve výši 12 000,-Kč. 
    8.  Smlouvu o poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce Záměl Svazu tělesně 
postižených, 517 54 Vamberk. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru pro rok 2016 ve výši 
2000,-Kč. 



    9.  Smlouvu o poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce Záměl Českému svazu včelařů, 
os Základní organizace Záměl 16, 517 43 Potštejn. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru 
pro rok 2016 ve výši 2000,-Kč. 
  10.  Žádost paní ředitelky ZŠ a MŠ Záměl Jindry Müllerové o podání dotace do projektu 
MAS pod názvem „Jazyková učebna pro školu Záměl“. Součástí projektu bude rekonstrukce 
podlahy učebny, úprava rozvodu elektriky a vody, nákup nábytku do učebny (lavice, židle, 
skříně), interaktivní tabule s dataprojektorem a počítače. 
  12.  Předloženou žádost paní Žofie Střílkové, bytem Záměl 114 o uhrazení příspěvku  
za pobyt v domě s pečovatelskou službou v Rychnově nad Kněžnou s tím, že příspěvek si 
uhradí rodina sama. 
 
        
  
  Zastupitelstvo obce pověřuje: 
    5.  Starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  
č. 7DHM160102 mezi Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 95/8,500 03 Hradec 
Králové a Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn.  
    6.  Starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. 7DHM160094 mezi Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 95/8,500 03 Hradec 
Králové a Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn.  
    7.  Starostu podpisem smlouvy o dílo mezi Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn  
a panem Ing. Ladislavem Noskem, Jahodov 9, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. 
    8.  Starostu podpisem smlouvy o poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce Záměl Svazu 
tělesně postižených, 517 54 Vamberk. 
    9.  Starostu podpisem smlouvy o poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce Záměl 
Českému svazu včelařů, os Základní organizace Záměl 16, 517 43 Potštejn. 
  10.  Starostu přípravou a podáním žádosti o dotaci do projektu MAS pod názvem „Jazyková 
učebna pro školu Záměl“. 
 
 
   
 
        
 

   
V Záměli dne 16. 5. 2016 
 
 
Starosta: 
 
 
Místostarostka: 
 
 
     


