
Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného        

dne 31. 10. 2018 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. 

  
Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková, 

Renata Štefková, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Martin Šklíba, 

Ladislav Kapucián 

Omluven: -  

Přítomno:  15 občanů  

  

Jednání řídí:  Josef  Novotný, dosavadní starosta    

 

Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,  

Srdečně vás vítám na dnešním 1. jednání zastupitelstva obce. Zasedání Zastupitelstva obce 

Záměl (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hod. Dosavadním starostou obce 

je Josef Novotný (dále jako předsedající“) 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o 

zvolení členem zastupitelstva obce podle §53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s §91 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů 

ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta 

uplynula dne 19. 10. 2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle §93 odst. 1 zákona o 

obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Záměl zveřejněna v souladu se zákonem po dobu 

nejméně 7 dní, a to od 22.10.2018 do 31.10.2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické 

úřední desce“ 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha1) 

konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů 

zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

Složení slibu členy zastupitelstva 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 

složení slibu. Před složením slibu přesedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že 

odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 

zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 

v platném znění). 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený § 69 odst. 2 zákona o obcích 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu obce Záměl a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením 

slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.  

 

 



1. Kontrola přijatých usnesení 
 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. 

 
Návrh usnesení: 

  5. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal smlouvu na poskytnutí 

účelového daru z rozpočtu obce Záměl Českému svazu včelařů, os Základní organizace Záměl 

16, 517 43 Potštejn. Dar ve výši 2 000,- Kč byl po doložení faktur poskytnut. 

  6. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal 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. 

  7. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta zařadil komunikaci s parc. č. 1021 

do pasportu komunikací obce Záměl. 

  8. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal 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.  

 10. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal 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 bere na vědomí, že ERV s.r.o., nám. Československé armády 

37, 551 01 Jaroměř zpracovala I fázi a II fázi 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 bere na vědomí, že starosta připravuje podání žádosti o dotaci 

z Programu rozvoje venkova Královéhradeckého kraje na komunikaci v nové zástavbě obce 

Záměl.   

 13. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta připravuje podání žádosti o dotaci 

na projekt: „ Rekonstrukce garáže pro hasičskou techniku “ z dotačního titulu Program 

rozvoje venkova Královéhradeckého kraje. 

 

Usnesení č. 1.0.0.  bylo přijato. 

 

 

 

 

2. Zpráva o činnosti obce 

Není podána žádná zpráva o činnosti obce. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že není podána žádná zpráva o činnosti obce. 

 

Usnesení č. 2.0.0. bylo přijato. 

 

 

 

 

3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení 
 

 

3.1.1. Určení ověřovatelů a zapisovatele  

Předsedající navrhl určit:  

Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: Milenu Kaplanovou 

Sčítáním hlasů určuji: Renatu Štefkovou  

Ověřovateli zápisu určuji: Ing. Miroslava Rozkota CSc., Ing Martina Šklíbu  

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost 

vyjádřit se přítomným občanům. 

                                                                                                                                              
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí.  

Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: Milenu Kaplanovou,  

Sčítáním hlasů určuji: Renatu Štefkovou  

Ověřovateli zápisu určuji: Ing. Miroslava Rozkota CSc., Ing Martina Šklíbu.  



K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost 

vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 3.1.1. bylo přijato. 

 

 

3.1.2. Schválení programu. 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu 

předsedající uvedl, že je ho třeba doplnit o další body.  

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

 

Program dnešního jednání: 

1.0.0. Kontrola přijatých usnesení 

2.0.0. Zpráva o činnosti obce 

3.0.0. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení 

3.1.1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

3.1.2. Schválení programu 

3.1.3. Schválení jednacího řádu 

3.2.0. Volba starosty a místostarosty 

3.2.1. určení způsobu volby starosty a místostarosty 

3.2.2. volba starosty 

3.2.3. určení počtu místostarostů 

3.2.4. volba místostarosty 

3.3.0. Zřízení finančního a kontrolního výboru. 

3.3.1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru. 

3.3.2. volba předsedy a členů finančního výboru. 

3.3.3. volba předsedy a členů kontrolního výboru. 

3.4.0. Zřízení sociálního a kulturního výboru. 

3.4.1. určení počtu členů sociálního a kulturního výboru 

3.4.2. volba předsedy a členů sociálního a kulturního 

3.5.0. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněných a neuvolněných členů 

zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích) 

3.6.0. Delegování zástupce do DSO Orlice. 

3.7.0. Delegování zástupce do DSO Mikroregionu Rychnovsko. 

3.8.0. Delegování zástupce do MAS Splav. 

3.9.0. Delegování zástupce do valné hromady společnosti AQUA SERVIS a.s., 

Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. 

3.10.0. Delegování zástupce do školské rady MŠ a ZŠ Záměl. 

3.11.0. Schválení smlouvy číslo 7DHM180167 o zřízení věcného břemene. 

3.12.0. Návrh obce Záměl na koupi pozemku 1039/4 v katastrálním území Záměl. 

3.13.0. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2018. 

3.14.0. Schválení komise k otvírání obálek a výběrové komise na výběr nejvhodnější 

nabídky na projekt: ,,Protipovodňová opatření obce Záměl“. 



3.15.0.Poptávkové řízení k podání cenové nabídky na nákup manipulátoru 

s příslušenstvím pro práci v lese. 

3.16.0. Pravomoc starosty provádět rozpočtové opatření. 

3.17.0. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému 

schromažďování sběru, přepravy, třídění, využívá a odstraňování komunálních odpadů 

3.18.0. Žádost starosty o souhlas s využíváním telefonu pro soukromé účely 

3.19.0. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti iE-12-2005316/VB/2, Záměl-

rek. NN z TS 906 směr k č. 199G. 

3.20.0. Smouva na poskytnutí účelového finančního daru. 

3.21.0. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl na rok 2019 a 

střednědobý rozpočtový výhled. 

3.22.0. Návrh obce Záměl na koupi pozemku parc. č. 538/30 v katastrálním území 

Záměl. 

3.23.0. Návrh rozpočtu obce Záměl na rok 2019 a střednědobý rozpočtový výhled. 

3.24.0. Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům ZO. 

3.25.0. Darovací smlouva č. KVA-RG-18-043-SR. 

3.26.0. Rozpočtová opatření 

4.0.0. Diskuze 

5.0.0. Usnesení 

6.0.0. 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 schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce Záměl. 

 

Usnesení č. 3.1.2  bylo přijato. 

 

 

3.1.3 Schválení jednacího řádu 
Zastupitelům obce byli seznámeni s jednacím řádem zastupitelstva obce a jsou s srozuměni. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Záměl. 

 

Usnesení č. 3.1.3  bylo přijato. 

 

 

3.2.0. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva 

vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích). 
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu 

§71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích schvaluje, že pro 

výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 

Usnesení č. 3.2.0.  bylo přijato. 

 

 

3.2.1. Určení způsobu volby starosty a místostarosty. 
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a 

místostarosty veřejně hlasováním, tzn. přímou volbou. Změnu způsobu hlasování musí 

schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva 

odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a 

případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající 

vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy 

nebyly podány. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje způsob volby starosty a místostarosty postupem 

uvedeném předsedajícím tj. volba starosty a místostarosty proběhne veřejně hlasováním, tzn. 

přímou volbou. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 3.2.1.  bylo přijato. 

 

 

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po 

nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých 

kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení 

konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. 

 

 

3.2.2. Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci  starosty obce Záměl. 

Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing.Miroslav Rozkot, navrhl zvolit do 

funkce starosty Josefa Novotného, trvale bytem Záměl 231 Před hlasováním byla dána 

možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo 

sděleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schválilo starostu: Josefa Novotného, trvale bytem Záměl 231 

 



 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů                

 

Usnesení č. 3.2.2.  bylo přijato. 

 

Po zvolení starosty převzal nově zvolený starosta vedení zasedání (dále veden jako 

„předsedající“). Ten poděkoval všem za zvolení do funkce i občanům za podporu ve volbách. 
 

 

3.2.3. Určení počtu místostarostů. 
Předsedající navrhl, aby místostarosta byl jeden. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním 

byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje jednoho místostarostu.  

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.2.3.  bylo přijato. 

 

 

3.2.4. Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba 

místostarosty. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly 

podány následující návrhy: starosta obce Josef Novotný navrhl zvolit do funkce místostarosty 

Milenu Kaplanovou, trvale bytem Záměl 168. Jiné návrhy nebyly předloženy. Před 

hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje místostarostku: Milenu Kaplanovou , trvale bytem 

Záměl 168 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů              

 
Usnesení č. 3.2.4.  bylo přijato. 

 

Zvolená místostarostka také poděkovala za podporu ve volbách. 



 

 

3.3.0. Zřízení finančního a kontrolního výboru. 
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor  

(§ 117 odst. 2 a §  84 odst. 2 písm. I) zákona o obcích), neboť funkční období výborů 

předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. 

Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý  (§ 117 odst. 3 zákona o 

obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona 

o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou 

výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členem kontrolního 

nebo finančního výboru nemůže být starosta a místostarostka, obecního úřadu ani osoby 

zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadě (§ 119 odst.1 zákona o obcích) 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje zřízení finančního výboru a kontrolního výboru.  

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.3.0.  bylo přijato. 

 

 

 

3.3.1. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru. 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo projednalo počet členů finančního výboru a 

kontrolního výboru, a navrhuje, že každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navržený počet členů finančního výboru a kontrolního 

výboru a každý z nich bude mít tři členy. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů                

 
Usnesení č. 3.3.1.  bylo přijato. 

 

 

3.3.2. Volba členů finančního výboru. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy finančního 

výboru a zbývající dva členy. Byly podány následující návrhy: Členové zastupitelstva Milena 

Kaplanová a Josef Novotný navrhli zvolit do funkce předsedy finančního výboru Ing. 

Miroslava Rozkota CSc., a zbývající dva členy: Ladislava Kapuciána a Ing Milenu 



Krupičkovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit 

své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předsedu finančního výboru: 

Ing. Miroslava Rozkota CSc., trvale bytem Záměl 57 

 

Zbývající členy: 

Ing. Milenu Krupičkovou, trvale bytem Záměl 50 

Ladislava Kapuciána, trvale bytem Záměl 30 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů                                

 

Usnesení č. 3.3.2.  bylo přijato. 

 

 

3.3.3. Volba členů kontrolního výboru. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního 

výboru a zbývající dva členy. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. 

Miroslav Rozkot CSc., navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Martina 

Šklíbu a zbývající dvě členky: Renatu Štefkovou a Ing. Milenu Krupičkovou. Před 

hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předsedu kontrolního výboru: 

Ing. Martina Šklíbu, trvale bytem Záměl 145 

 

Zbývající dva členy: 

Renatu Štefkovou, trvale bytem Záměl 36 

Ing. Milenu Krupičkovou, trvale bytem Záměl 50  

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.3.3.  bylo přijato. 

 

 

3.4.0. Zřízení sociálního a kulturního výboru. 
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o možnosti zřídit sociální a kulturní výbor  

(§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. I) zákona o obcích), neboť funkční období výborů 

předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. 

Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý § 117 odst. 3 zákona o obcích), 

přičemž sociální a kulturní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 



Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může 

být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích).  

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje zřízení sociálního a kulturního výboru.  

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.4.0.  bylo přijato. 

 

 

3.4.1. Určení počtu členů sociálního a kulturního výboru. 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo projednalo počet členů sociálního a kulturního výboru, 

a navrhuje, že každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla 

dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 

sděleno nebylo.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navržený počet členů sociálního a kulturního výboru a 

každý z nich bude mít tři členy. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů                

 
Usnesení č. 3.4.1.  bylo přijato. 

 

 

3.4.2. Volba předsedy a členů sociálního a kulturního výboru. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy sociálního a 

kulturního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Miroslav Rozkot 

CSc., navrhl zvolit do funkce předsedkyně sociálního a kulturního výboru Milenu 

Kaplanovou a zbývající dva členy: Renatu Štefkovou a Ladislava Kapuciána. Před 

hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předsedkyni sociálního a kulturního výboru: 

Milenu Kaplanovou, trvale bytem Záměl 168 

 

Zbývající dva členy: 

Renatu Štefkovou, trvale bytem Záměl 36 

Ladislava Kapuciána, trvale bytem Záměl 30 

 



Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.4.2.  bylo přijato. 

 

 

3.5.0. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněných a 

neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích). 
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o 

obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva v 

platném znění, poskytována měsíční odměna v celkové výši 1 200,-Kč hrubého dále členům 

zastupitelstva při souběhu více funkcí bude poskytována odměna za funkci, která je nejvýše 

ohodnocena v celkové výši 1 500,-Kč hrubého, měsíční odměna za výkon funkce neuvolněné 

místostarostky v celkové výši 3 200,-Kč hrubého a měsíční odměnu za výkon funkce 

uvolněného starosty obce v celkové výši 45 952 (§77 odst. 2 zákona o obcích). Přehled odměn 

(příloha č. 4). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva podány žádné návrhy a občané 

obce neuplatnili žádná stanoviska. O každém návrhu se hlasovalo zvlášť. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n zákona o obcích schvaluje 

za výkon funkce členům zastupitelstva v platném znění, poskytována měsíční odměna v 

celkové výši 1 200,-Kč hrubého dále členům zastupitelstva při souběhu více funkcí bude 

poskytována odměna za funkci, která je nejvýše ohodnocena v celkové výši 1 500,-Kč 

hrubého, měsíční odměna za výkon funkce neuvolněné místostarostky v celkové výši 3 200,-

Kč hrubého a měsíční odměnu za výkon funkce uvolněného starosty obce v celkové výši  

45 952,-Kč hrubého dle přílohy č. 4. 

Odměny budou pobírány od 1. 11. 2018. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.5.0.  bylo přijato 

 

 

3.6.0. Delegování zástupce do DSO Orlice. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na delegování zástupce do DSO 

Orlice. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Martin Šklíba navrhl zvolit 

starostu Josefa Novotného. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 

občanům sdělit své stanovisko. Zastupitel Ing. Miroslav Rozkot doplnil druhého  zástupce 

Milenu Kaplanovou . 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navržené zástupce do DSO Orlice Josefa Novotného 

starostu obce Záměl a jeho zástupce Milenu Kaplanovou místostarostku. 

 



Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.6.0.  bylo přijato. 

 

 

3.7.0. Delegování zástupce do DSO Mikroregionu Rychnovsko. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na delegování zástupce do DSO 

Mikroregionu Rychnovsko. Byly podány následující návrhy: Členi zastupitelstva Ing. Martin 

Šklíba, Ing. Miroslav Rozkot CSc. navrhli zvolit starostu Josefa Novotného a Milenu 

Kaplanovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit 

své stanovisko Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navržené zástupce do DSO Mikroregionu Rychnovsko 

Josefa Novotného starostu obce Záměl a jeho zástupce Milenu Kaplanovou místostarostku. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 3.7.0.  bylo přijato. 

 

 

3.8.0. Delegování zástupce do MAS Splav. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na delegování zástupce do MAS 

Splav. Byly podány následující návrhy: Členi zastupitelstva Ing. Martin Šklíba a  

Ing. Miroslav Rozkot CSc. navrhli zvolit starostu Josefa Novotného a Milenu Kaplanovou. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navržené zástupce do MAS Splav Josefa Novotného 

starostu obce Záměl a jeho zástupce Milenu Kaplanovou místostarostku. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.8.0.  bylo přijato. 

 

 

 



3.9.0. Delegování zástupce do valné hromady společnosti AQUA 

SERVIS a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na delegování zástupce do AQUA 

SERVIS a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Byly podány následující 

návrhy: Členi zastupitelstva Ing. Martin Šklíba a Ing. Miroslav Rozkot CSc. navrhli zvolit 

starostu Josefa Novotného a Milenu Kaplanovou. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navržené zástupce na volební období 2018-2022 do 

AQUA SERVIS a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Josefa Novotného 

starostu obce Záměl a jeho zástupce Milenu Kaplanovou místostarostku. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.9.0.  bylo přijato. 

 

 

3.10.0. Delegování zástupce do školské rady MŠ a ZŠ Záměl. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na delegování zástupce do školské 

rady MŠ a ZŠ Záměl. Byly podány následující návrhy: Členi zastupitelstva Ing. Martin Šklíba 

a Ing. Milena Krupičková navrhli zvolit Ing. Miroslava Rozkota CSc. Před hlasováním byla 

dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 

sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navrženého zástupce do školské rady MŠ a ZŠ Záměl  

Ing. Miroslava Rozkota CSc. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.10.0.  bylo přijato. 

 

  

3.11.0. Schválení smlouvy číslo 7DHM180167 o zřízení věcného 

břemene. 
Předsedající předložil ke schválení smlouvu číslo 7DHM180167 o zřízení věcného břemene 

mezi Povodím Labe, s.p, Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové a 

obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn. 

Pozemek, který je zatížen věcným břemenem, je pozemek evidovaný jako pozemková parcela 

parcely č. 1071/1 v katastrálním území a obci Záměl, vedený v druhu vodní plocha na listu 

vlastnictví č. 21 ,,dále jen služebný pozemek“.  



 

Obec Záměl je výlučným vlastníkem pozemku evidovaného v katastru nemovitostí jako 

pozemková parcela č. 703/43 v katastrálním území obce Záměl, zapsaného na listu vlastnictví 

č. 10001. 

Při investiční výstavbě obce Záměl bude v rámci stavební akce „Kanalizace a ČOV Záměl-

územní řízení, stavební povolení a vypouštění odpadních vod“ vybudována na části 

služebného pozemku stavba vyústního objektu kanalizace. Vybudovaná vyúst zůstane po 

dokončení a zkolaudování ve vlastnictví obce Záměl. 

 Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu číslo 7DHM180167 o zřízení věcného břemene 

mezi Povodím Labe, s.p, Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové a 

obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn na věcné břemeno s povodím Labe číslo 

7DHM180167  na stavební akce „Kanalizace a ČOV Záměl-územní řízení, stavební povolení 

a vypouštění odpadních vod“ vybudována na části služebného pozemku stavba vyústního 

objektu kanalizace. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy číslo 7DHM180167 o zřízení 

věcného břemene mezi Povodím Labe, s.p, Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, 500 03 

Hradec Králové a obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn na věcné břemeno s povodím Labe 

číslo 7DHM180167  na stavební akce „Kanalizace a ČOV Záměl-územní řízení, stavební 

povolení a vypouštění odpadních vod“ vybudována na části služebného pozemku stavba 

vyústního objektu kanalizace. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.11.0.  bylo přijato. 

  

 

 

3.12.0.  Návrh obce Záměl na koupi pozemku parc. č. 1039/4 

v katastrálním území Záměl. 
Předsedající předložil zastupitelstvu obce Záměl ke schválení návrh na koupi pozemku parc. 

č. 1039/4 v kú Záměl od paní Martiny Kotyzové, Bramboříková 2996/1, Záběhlice 10600 

Praha 10 a paní Svatavy Kotyzové Bc. Jasná I 1513/10, Braník 14700 Praha 4. Jedná se o 

pozemek o výměře 349 m2, cena za 1m2 činí 50,- Kč. Celková cena pozemku je 17 450,- Kč. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje návrh na koupi pozemku parc. č. 1039/4 v kú Záměl od paní Martiny 

Kotyzové, Bramboříková 2996/1, Záběhlice 10 600 Praha 10 a paní Svatavy Kotyzové Bc. 

Jasná I 1513/10, Braník 14 700 Praha 4. Jedná se o pozemek o výměře 349 m2, cena za 1m2 

činí 50,- Kč. Celková cena pozemku je 17 450,- Kč. 



Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy na koupi pozemku parc. č. 

1039/4 v kú Záměl od paní Martiny Kotyzové, Bramboříková 2996/1, Záběhlice 10 600 Praha 

10 a paní Svatavy Kotyzové Bc. Jasná I 1513/10, Braník 14 700 Praha 4. Jedná se o pozemek 

o výměře 349 m2, cena za 1m2 činí 50,- Kč. Celková cena pozemku je 17 450,- Kč. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.12.0.  bylo přijato. 

 

 

 3.13.0. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2018 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na jmenování členů inventární 

komise pro rok 2018. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Martin Šklíba 

navrhl zvolit Milenu Kaplanovou, Štěpánku Slezákovou, Janu Trejtnarovou. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje  členy inventární komise pro rok 2018 Milenu 

Kaplanovou, Štěpánku Slezákovou, Janu Červinkovou. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.13.0.  bylo přijato. 

  

 

3.14.0. Schválení komise k otvírání obálek a výběrové komise na 

výběr nejvýhodnější nabídky na projekt: ,,Protipovodňová 

opatření obce Záměl“. 
Zastupitelstvu obce Záměl byl předložen ke schválení návrh na členy komise k otvírání 

obálek a výběrové komise na výběr nejvýhodnější nabídky na projekt: ,,Protipovodňová 

opatření obce Záměl“ ve složení Milena Kaplanová, Josef Novotný, Štěpánka Slezáková , 

náhradník Jana Červinková. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje návrh na členy komise k otvírání obálek a výběrové 

komise na výběr nejvýhodnější nabídky na projekt: ,,Protipovodňová opatření obce Záměl“ ve 

složení Milena Kaplanová, Josef Novotný, Štěpánka Slezáková , náhradník Jana Červinková. 

 

 

 

 



Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.14.0.  bylo přijato. 

 

 

3.15.0. Poptávkové řízení k podání cenové nabídky na nákup 

manipulátoru s příslušenstvím pro práci v lese. 
Na pořízení manipulátoru byly osloveny firmy: 

1) Agroservis Záměl s.r.o., Záměl 228, Potštejn 517 43 

2) INTEKO servis s.r.o., Pode Mlýnem 763/11, Holice, 779 00 Olomouc 

3) Ing. Libor Mikula, Mistrovice 134, 561 64 Jablonné nad Orlicí 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje oslovení firem pro dodávku manipulátoru s příslušenstvím pro práci 

v lese od oslovených firem: 

1) Agroservis Záměl s.r.o., Záměl 228, Potštejn 517 43 

2) INTEKO servis s.r.o., Pode Mlýnem 763/11, Holice, 779 00 Olomouc 

3) Ing. Libor Mikula, Mistrovice 134, 561 64 Jablonné nad Orlicí 

 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.15.0.  bylo přijato. 

 

 

3.16.0. Pravomoc starosty provádět rozpočtové opatření. 
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena žádost předsedajícího provádět 

rozpočtová opatření, rozpočtu neomezeně. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost předsedajícího provádět rozpočtová opatření  

rozpočtu neomezeně. 

S rozpočtovou změnou musí být zastupitelstvo seznámeno na nejbližším veřejném zasedání 

po provedení rozpočtové změny. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.16.0.  bylo přijato. 

 



3.17.0. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání, a odstraňování komunálních odpadů. 
Zastupitelstvu je předložena ke schválení obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání, a 

odstraňování komunálních odpadů. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání, a odstraňování 

komunálních odpadů. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.17.0.  bylo přijato. 

 

 

3.18.0. Žádost starosty o souhlas s užíváním mobilního telefonu 

pro soukromé účely. 
Zastupitelstvu obce je předložena žádost starosty o možnost užívání mobilního telefonu číslo 

724183256 pro soukromé účely. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost starosty o užívání mobilního telefonu číslo 

724183256 pro soukromé účely. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 3.18.0.  bylo přijato. 

 

 

3.19.0.  Smlouva o zřízení věcného břemene- služebnosti IE-12-

2005316/VB/2, Záměl-rek. NN z TS 906 směr k PB č. 199G. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení Smlouva o zřízení věcného břemene- 

služebnosti IE-12-2005316/VB/2, Záměl-rek.NN z TS 906 směr k PB č. 199G mezi 

společností ČEZ Distribuce a,s. IČ 24729035, DIČ CZ24729035 se sídlem Děčín, Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 (dále jen „povinná“) a Obcí Záměl, Záměl 158, 517 

43 Záměl (dále jen „oprávněná“). 

 

 

 

Povinná je vlastníkem pozemku parc.č. 1019/1 a 1019/2 v k.ú. Záměl. 



Oprávněná je vlastníkem stavby zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení NN, 

pojistková skříň NN) (dále jen „Zařízení distribuční soustavy“), která se nachází mj. na 

Dotčených nemovitostech. Povinná, jako vlastník Dotčených nemovitostí, zřizuje k těmto ve 

prospěch oprávněné věcné břemeno. 

Obsahem věcného břemene je právo oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat 

Zařízení distribuční soustavy na Dotčených nemovitostech , provádět jeho obnovu, výměnu a 

modernizaci, a povinnost povinné výkon těchto oprav strpět. 

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti IE-12-

2005316/VB/2, Záměl-rek.NN z TS 906 směr k PB č. 199G mezi společností ČEZ Distribuce 

a,s. IČ 24729035, DIČ CZ24729035 se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 

PSČ 405 02 (dále jen „povinná“) a Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Záměl (dále jen 

„oprávněná“). Obsahem věcného břemene je právo oprávněné umístit, provozovat, opravovat 

a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčených nemovitostech , provádět jeho obnovu, 

výměnu a modernizaci, a povinnost povinné výkon těchto oprav strpět. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene- 

služebnosti IE-12-2005316/VB/2, Záměl-rek.NN z TS 906 směr k PB č. 199G mezi 

společností ČEZ Distribuce a,s. IČ 24729035, DIČ CZ24729035 se sídlem Děčín, Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 (dále jen „povinná“) a Obcí Záměl, Záměl 158, 517 

43 Záměl (dále jen „oprávněná“). Obsahem věcného břemene je právo oprávněné umístit, 

provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčených nemovitostech , 

provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost povinné výkon těchto oprav strpět. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.19.0.  bylo přijato. 

 

 

 

3.20.0.  Smlouva na poskytnutí účelového finančního daru.   
Předsedající předložil ke schválení smlouvu na poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce 

Záměl Svazu tělesně postižených, 517 54 Vamberk. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru 

pro rok 2018 ve výši 2000,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu na poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce 

Záměl Svazu tělesně postižených, 517 54 Vamberk. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru 

pro rok 2018 ve výši 2000,-Kč. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu po doložení faktur prokazujících finanční použití 

daru a podpisem smlouvy na poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce Záměl Svazu tělesně  

postižených, 517 54 Vamberk. 

 

 

 

Hlasování: 



Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 3.20.0.  bylo přijato. 

 

 

3.21.0.  Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl 

na rok 2019 a střednědobý rozpočtový výhled . 
Předsedající předložil ke schválení Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl 

na rok 2019 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020, 2021, 2022.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl 

na rok 2019 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020, 2021, 2022. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu vyvěšením návrhu rozpočtu příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Záměl na rok 2019 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020, 2021, 

2022.  

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.21.0.  bylo přijato. 

 

 

3.22.0. Návrh obce Záměl na koupi pozemku parc. č. 538/30 

v katastrálním území Záměl. 
Předsedající předložil zastupitelstvu obce Záměl ke schválení návrh na koupi pozemku parc. 

č. 538/30 v kú Záměl od pana Ing. Jiřího Zemana, Chleny 58, 517 45 Chleny. Jedná se o 

pozemek o výměře 2 086 m2, cena za 1m2 činí 1,- Kč. Celková cena pozemku je 2 086,- Kč. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje návrh na koupi pozemku parc. č. 538/30 v kú Záměl od 

pana Ing. Jiřího Zemana, Chleny 58, 517 45 Chleny. Jedná se o pozemek o výměře 2 086 m2, 

cena za 1m2 činí 1,- Kč. Celková cena pozemku je 2 086,- Kč.   

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy na koupi pozemku parc. č. 

538/30 v kú Záměl od pana Ing. Jiřího Zemana, Chleny 58, 517 45 Chleny. Jedná se o 

pozemek o výměře 2 086 m2, cena za 1m2 činí 1,- Kč. Celková cena pozemku je 2 086,- Kč.   

 

 

 

 

 

 

Hlasování: 



Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.22.0.  bylo přijato. 

 

 

3.23.0. Návrh rozpočtu obce Záměl na rok 2019 a střednědobý 

rozpočtový výhled . 
Předsedající předložil ke schválení Návrh rozpočtu obce Záměl na rok 2019 a střednědobý 

rozpočtový výhled na roky 2020, 2021, 2022.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Návrh rozpočtu obce Záměl na rok 2019 a střednědobý 

rozpočtový výhled na roky 2020, 2021, 2022. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu vyvěšením Návrhu rozpočtu obce Záměl na rok 

2019 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020, 2021, 2022.  

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.23.0.  bylo přijato. 

 

 

3.24.0. Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům ZO. 
Předsedající předložil zastupitelstvu obce Záměl ke schválení pravidla pro poskytování 

cestovních náhrad členům ZO. 

Cestovní náhrady členům ZO se poskytují ve výši a za podmínek stanovených právními 

předpisy platnými pro zaměstnance a dle vnitřní směrnice č. 1/2011 ,,O cestovních 

náhradách“ a dle platných dodatků k této směrnici. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům ZO. 

Cestovní náhrady členům ZO se poskytují ve výši a za podmínek stanovených právními 

předpisy platnými pro zaměstnance a dle vnitřní směrnice č. 1/2011 ,,O cestovních 

náhradách“ a dle platných dodatků k této směrnici. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.24.0.  bylo přijato. 

 

 

3.25.0. Rozšíření VO ke kamenictví a Darovací smlouva č. KVA-

RG-18-043-SR. 



Předsedající předložil ke schválení realizaci projektu: „Rozšíření VO ke kamenictví“ a 

Darovací smlouvu č. KVA-RG-18-043-SR mezi obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn  

a ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, která daruje 

peněžní prostředky za účelem podpory dopravní bezpečnosti. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje realizaci projektu: „Rozšíření VO ke kamenictví“,  

jeho dofinancování a Darovací smlouvu č. KVA-RG-18-043-SR mezi obcí Záměl,  

Záměl 158, 517 43 Potštejn a ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá 

Boleslav, která daruje peněžní prostředky za účelem podpory dopravní bezpečnosti. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy č. KVA-RG-18-

043-SR mezi obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava 

Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav. 

 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.25.0.  bylo přijato. 

 

 

 

3.26.0. Rozpočtová opatření 
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce Záměl s rozpočtovým opatřením č. 19, 20, 21, 22, 

23, 24 / 2018 / viz příloha /. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 19, 20, 21, 22, 23, 24 / 2018 

/ viz příloha /. 

 
Usnesení č. 3.25.0. bylo přijato. 

 
 

 

 

 

4. Diskuze. 
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. 1 / 2018  

Zastupitelstva obce Záměl. 

 

 

 

Skončeno ve :  20.00 hodin 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina 

2. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce Záměl 

3. Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona  

o obcích 

4. Schválení měsíčních odměn pro neuvolněné členy ZO za výkon funkcí 

      5. Rozpočtové opatření. 

 

 

 

 

Zapsala:           Milena Kaplanová 

 

 

Starosta:          Josef  Novotný 

 

                                                                                                                                                                                                      

Ověřili:            Ing. Miroslav Rozkot Csc., Ing. Martin Šklíba  

                   

                                                                         

 

                    

                                                                                      

                 

 

 

               

                        

 

 


