
Usnesení č. 47 / 2018 z jednání Zastupitelstva obce Záměl 

konaného dne 17. 9. 2018 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č. 47 / 2018 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
   1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Josefa Myšáka a Ing. Martina Šklíbu, 

zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Ing. Milenu Krupičkovou. 

    4.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí Zprávu o činnosti obce. 

    3.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 

  14.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 18 / 2018 / viz příloha. 
 

 

  

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

    2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Program jednání č. 47 / 2018 

    5.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu na 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 2018 ve výši 2000,-Kč na nákup matek. 

    6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou smlouvu o nájmu nebytových prostor 

mezi „pronajímatelem“ Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a „nájemcem“Farmou Tichý 

a spol. a.s., Záměl 226, 517 43 Potštejn na pronájem stavby bez č.p. na stavební parc. 41/2, 

místní název „kovárna“, kolny bez č.p. na části stavební parc. 41/2, části chléva bez č.p. na 

části stavební parc. 43, části pozemkové parc. 1091/1 a části pozemkové parc. 1093, vše 

v obci a katastrálním území Záměl. 

Smlouva se uzavírá na dobu pěti let a roční nájemné je 16 000,-Kč. 

    7.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou žádost starosty o zařazení komunikace 

s parc. č. 1021 do pasportu komunikací obce Záměl.  

Vlastníkem komunikace je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 

nábřeží 390/42, Nové město 128 00 Praha 2. V katastru je komunikace vedena jako ostatní 

plocha ostatní komunikace. 

    8.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Smlouvu o právu provést stavbu 

inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti mezi „vlastníkem“ Správou silnic 

Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové-Plačice a „investorem“ 

Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn.  

Investor hodlá vybudovat a provozovat na pozemku parc. č. 1086/1 Stavbu: „Kanalizace  

a ČOV Záměl“. 



    9.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou žádost na zvláštní užívání komunikace 

na parc. č. 1007/3, 703/34, 999/3, 542/13, 1009/6 z důvodu realizace projektu: „ Dostavba 

kanalizace a ČOV v obci Záměl “. 

  10.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje návrh na podání dotace na pořízení manipulátoru 

pro práci v lese z projektu / PGRLF / a dofinancování projektu z vlastních zdrojů, dále 

schvaluje Smlouvu o dílo č. SoDDP_AG_2018_00047 mezi obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 

Potštejn a AGROTEC a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče na poradenskou činnost - 

zpracování Žádosti o podporu poskytovanou / PGRLF /, program investiční úvěry včetně 

požadovaných příloh. 

   11.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje cenovou nabídku od ERV s.r.o, nám. 

Československé armády 37, 551 01 Jaroměř na zpracování I fáze a II fáze žádosti o dotaci a 

závěrečné vyhodnocení akce v rámci programu Mze ( program 129 303 – „ Podpora výstavby 

a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II “) na akci: „ Dostavba 

kanalizace a ČOV  v obci Záměl “.   
  12. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 

Královéhradeckého kraje na komunikaci v nové zástavbě obce Záměl.   

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje dofinancování projektu z vlastních zdrojů.  

Výše dotace je max. 50 %. 

  13.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost o dotaci na projekt: „ Rekonstrukce garáže 

pro hasičskou techniku “ z dotačního titulu Program rozvoje venkova Královéhradeckého 

kraje. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje dofinancování projektu z vlastních zdrojů. 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 
    5.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu po doložení faktur prokazujících finanční 

použití daru podpisem smlouvy na poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce Záměl 

Českému svazu včelařů, os Základní organizace Záměl 16, 517 43 Potštejn. 

    6.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu nebytových 

prostor mezi „pronajímatelem“ Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a 

„nájemcem“Farmou Tichý a spol. a.s., Záměl 226, 517 43 Potštejn na pronájem stavby bez 

č.p. na stavební parc. 41/2, místní název „kovárna“, kolny bez č.p. na části stavební parc. 

41/2, části chléva bez č.p. na části stavební parc. 43, části pozemkové parc. 1091/1 a části 

pozemkové parc. 1093, vše v obci a katastrálním území Záměl. 

    7.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu, aby zařadil komunikaci s parc. č. 1021 do 

pasportu komunikací obce Záměl. 

    8.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o právu provést stavbu 

inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti mezi „vlastníkem“ Správou silnic 

Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové-Plačice a „investorem“ 

Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn.  

Investor hodlá vybudovat a provozovat na pozemku parc. č. 1086/1 Stavbu: „Kanalizace  

a ČOV Záměl. 

  10.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo č. 

SoDDP_AG_2018_00047 mezi obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a AGROTEC a.s., 

Brněnská 74, 693 01 Hustopeče na poradenskou činnost - zpracování Žádosti o podporu 

poskytovanou / PGRLF /, program investiční úvěry včetně požadovaných příloh. 



  11.  Zastupitelstvo obce pověřuje ERV s.r.o., nám. Československé armády 37, 551 01 

Jaroměř zpracováním I fáze a II fáze žádosti o dotaci a závěrečné vyhodnocení akce v rámci 

programu Mze ( program 129 303 – „ Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací 

pro veřejnou potřebu II “) na akci: „ Dostavba kanalizace a ČOV  v obci Záměl “.   
  12.  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci z Programu rozvoje 

venkova Královéhradeckého kraje na komunikaci v nové zástavbě obce Záměl.   

  13.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci na projekt:  

„ Rekonstrukce garáže pro hasičskou techniku “ z dotačního titulu Program rozvoje venkova 

Královéhradeckého kraje. 

 
 

 

 

        

 
V Záměli dne 17. 9. 2018 

 

 

Starosta: 

 

Místostarostka: 

 

 

     


