
Zápis z 9 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného         

Dne 15. 7. 2019 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. 

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

Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ladislav Kapucián 

 

Omluven: Renata Štefková, 

 

Přítomno: 17 občanů  

  

1.0. Jednání řídí:  Josef  Novotný,  starosta.   
Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. 

                                                                                                                                                   

Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,  

Srdečně vás vítám na dnešním 9. jednání zastupitelstva obce. 

 

Zapisovatelkou dnešního jednání určuji:  Milenu Kaplanovou 

Sčítáním hlasů určuji:                               Ladislava Kapuciána 

Ověřovateli zápisu určuji:            Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Martina Šklíbu  

                                                                                                                                               

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     6 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí. 

 

Usnesení č. 1 bylo přijato. 

 

 

2.0. Program dnešního jednání: 

 
  2.1.0. Kontrola přijatých usnesení 

  2.2.0. Zpráva o činnosti obce 

  2.3.0. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení 

  2.4.0. Diskuze 

  2.5.0. Usnesení 

  2.6.0. Závěr 

 
Má někdo připomínky nebo doplnění k dnešnímu programu? 

Pokud nikdo nemá připomínky, dávám hlasovat o předloženém programu: 

 

 



Hlasování: 

Kdo je pro:                                     6 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce Záměl. 

 

Usnesení č. 2  bylo přijato. 

 

 

 

2.1.0. Kontrola přijatých usnesení 
6.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

mezi obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn ( budoucí kupující ) a panem Milanem Plevou, 

Českých bratří 325, 517 43 Potštejn ( budoucí prodávající ) a obchodní společností M&M 

reality holding a.s., Krakovská 583/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 ( dále jen  

zprostředkovatel ). 

9.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 14 ke smlouvě o nájmu 

majetku k provozování veřejného vodovodu uzavřené dne 01. 02. 2003 ve znění dodatku  

č. 1-13. 

10.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem dohody o vzájemných právech a 

povinnostech při provozování provozně souvisejících vodovodů Potštejn – Záměl – Doudleby 

nad Orlicí. 

11.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje pana Ing. Miroslava Rozkota CSc., jako předsedu 

komise, pana Josefa Novotného jako člena komise a pana Ing. Martina Šklíbu jako člena 

komise kontrolou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl. 

Kontrola bude provedena dne 19. 06. 2019. 

14.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi obcí Záměl, Záměl 

158, 517 43 Potštejn a ROADMEDIC s.r.o., Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk, na 

opravu výtluků, nerovností a síťových trhlin na místní komunikaci v obci Záměl. 

 

 

Návrh usnesení: 
6.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal Smlouvu o smlouvě 

budoucí kupní mezi obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn ( budoucí kupující ) a panem 

Milanem Plevou, Českých bratří 325, 517 43 Potštejn ( budoucí prodávající ) a obchodní 

společností M&M reality holding a.s., Krakovská 583/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 ( dále 

jen zprostředkovatel ). 

9.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal Dodatek č. 14 ke smlouvě 

o nájmu majetku k provozování veřejného vodovodu uzavřené dne 01. 02. 2003 ve znění 

dodatku č. 1-13. 

10.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal dohodu o vzájemných 

právech a povinnostech při provozování provozně souvisejících vodovodů Potštejn – Záměl – 

Doudleby nad Orlicí. 

11.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že dne 19. 06. 2019 byla provedena kontrola 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl. 



14.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal smlouvu mezi obcí 

Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a ROADMEDIC s.r.o., Pod Senovou 2960/70, 787 01 

Šumperk, na opravu výtluků, nerovností a síťových trhlin na místní komunikaci v obci Záměl. 

 

Usnesení č. 3  bylo přijato. 

 

 

 

2.2.0. Zpráva o činnosti obce 

 
2.2.1.  Zaměstnanci obce pracují ve škole, kde malují, provádějí zednické práce, uklízejí, 

dále upravují a sečou veřejnou zeleň svážejí odpady…. 

   

2.2.2  Na letní prázdniny byla přijata na brigádu Jana Trejtnarová, která pomáhá s pracemi ve 

škole, pleje, zalévá, uklízí zastávky, natírá dřevěnou výplň na lávce s vodníkem…..  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí. 

 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

 

 

2.3.0. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a 

schválení 
 

3.0.1.  Dodatek č. 14 ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizace a ČOV 

pro veřejnou potřebu v obci Záměl. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení Dodatek č. 14 ke smlouvě o nájmu  

a provozování kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu v obci Záměl mezi obcí Záměl,  

Záměl 158, 517 43 Potštejn a AQUA SERVISEM, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov 

nad Kněžnou.  

Nájemné za právo nájemce provozovat majetek vlastníka se pro rok 2019 mění dohodou 

smluvních stran ve vazbě na platnou kalkulaci ceny pro stočné platné od 1. 7. 2019 pro obec 

Záměl. Celé nájemné ve výši 2 500,-Kč bude nájemcem uhrazeno jednorázově na účet 

vlastníka nejpozději do 31. 8. 2019. 

 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený Dodatek č. 14 ke smlouvě o nájmu  

a provozování kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu v obci Záměl mezi obcí Záměl,  

Záměl 158, 517 43 Potštejn a AQUA SERVISEM, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov 

nad Kněžnou. 

Nájemné za právo nájemce provozovat majetek vlastníka se pro rok 2019 mění dohodou 

smluvních stran ve vazbě na platnou kalkulaci ceny pro stočné platné od 1. 7. 2019 pro obec 

Záměl. Celé nájemné ve výši 2 500,-Kč bude nájemcem uhrazeno jednorázově na účet 

vlastníka nejpozději do 31. 8. 2019. 



Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 14 ke smlouvě o nájmu  

a provozování kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu v obci Záměl mezi obcí Záměl,  

Záměl 158, 517 43 Potštejn a AQUA SERVISEM, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov 

nad Kněžnou. 
 
Hlasování: 

Kdo je pro:                                     6 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 5 bylo přijato. 

 

 

3.0.2.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní k zajištění služeb ze dne 21. května 

2018. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě příkazní 

k zajištění služeb ze dne 21. května 2018. 

Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení platnosti Smlouvy o poskytování služeb, úprava výše 

odměny za výkon pověřence, úprava platebních podmínek. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke smlouvě příkazní k zajištění 

služeb ze dne 21. května 2018. 

Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení platnosti Smlouvy o poskytování služeb, úprava výše 

odměny za výkon pověřence, úprava platebních podmínek. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní 

k zajištění služeb ze dne 21. května 2018. 

Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení platnosti Smlouvy o poskytování služeb, úprava výše 

odměny za výkon pověřence, úprava platebních podmínek. 
 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     6 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 6  bylo přijato. 

 

 

3.0.3.  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č. IE-12-2007379/SOSBVB/13. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007379/SOSBVB/13 mezi obcí 

Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

Jedná se o stavbu zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení nn, přípojková skříň 

SS100/NKE1P, rozpojovací skříň SR402/NKW2 2ks, SR 608/NKW2, Příhradová trafostanice 

PTS630, betonové sloupy nn 45 ks, venkovní vedení izolovanými svazkovými vodiči nn, 

přípojky závěsnými, dále jen „ Zařízení distribuční soustavy “.  

 

 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007379/SOSBVB/13 mezi obcí 

Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

Jedná se o stavbu zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení nn, přípojková skříň 

SS100/NKE1P, rozpojovací skříň SR402/NKW2 2ks, SR 608/NKW2, Příhradová trafostanice 

PTS630, betonové sloupy nn 45 ks, venkovní vedení izolovanými svazkovými vodiči nn, 

přípojky závěsnými, dále jen „ Zařízení distribuční soustavy “.  

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007379/SOSBVB/13 mezi obcí 

Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

Jedná se o stavbu zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení nn, přípojková skříň 

SS100/NKE1P, rozpojovací skříň SR402/NKW2 2ks, SR 608/NKW2, Příhradová trafostanice 

PTS630, betonové sloupy nn 45 ks, venkovní vedení izolovanými svazkovými vodiči nn, 

přípojky závěsnými, dále jen „ Zařízení distribuční soustavy “.  

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     6 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

 

3.0.4.  Oprava třídy v ZŠ a MŠ. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení oprava třídy ZŠ a MŠ. Oprava bude 

hrazena příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ z úspory za plyn za rok 2018. Elektřina a podlaha 

v šatnách bude hrazena z rozpočtu obce Záměl. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou opravu třídy ZŠ a MŠ. Opravu podlahy ve 

třídě provede pan Jaroslav Hovorka, Montáže suchých staveb, truhlářství, Třebešov 50,  

516 01 Třebešov za cenu 89 897,- Kč. Krytinu na podlahu položí firma CACH Podlahové 

krytiny, Příkopy 401, 517 41 Kostelec nad Orlicí za cenu 29 599,38 Kč. Nábytek vyrobí pan 

Josef Vodehnal, Záměl 78, 517 43 Potštejn za cenu 90 500,- Kč. 

Rozvody elektřiny provede pan Pavel Zářecký, Lhoty u Potštejna 29. 

Elektřina a podlaha v šatnách bude hrazena z rozpočtu obce Záměl. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     6 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

 

 

 

 



3.0.5.  Oprava výtluků na místní komunikaci v obci Záměl. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení návrh na opravu výtluků na místní 

komunikaci v obci Záměl. Opravu provede ROADMEDIC s.r.o., Pod Senovou 2960/70, 

Šumperk 787 01.  

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený návrh na opravu výtluků na místní 

komunikaci v obci Záměl. Opravu provede ROADMEDIC s.r.o., Pod Senovou 2960/70, 

Šumperk 787 01. 

Celková cena opravy je 57 596,-Kč. 14 tun směsi. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi obcí Záměl, Záměl 158, 

Potštejn 517 43 a ROADMEDIC s.r.o., Pod Senovou 2960/70, Šumperk 787 01 na opravu  

výtluků na místní komunikaci v obci Záměl. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     6 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

 

 

3.0.6.  Rozpočtové opatření č. 9, 10, 11,  / 2019. 
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 9, 10, 11 / 2019 / viz 

příloha. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9. 10. 11 / 2019 / viz 

příloha. 
 

Usnesení č. 10 bylo přijato. 

 

 

3.0.7.  Smlouva o připojení odběrného elektrického zřízení k distribuční 

soustavě č. 19_SOP_01_4121547010.  
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení Smlouva o připojení odběrného 

elektrického zřízení k distribuční soustavě č. 19_SOP_01_4121547010 mezi ČEZ Distribuce, 

a.s., Teplická 874 / 8, 405 02 Děčín a obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn na připojení 

rozvaděče nn v DTS. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Smlouvu o připojení odběrného 

elektrického zřízení k distribuční soustavě č. 19_SOP_01_4121547010 mezi ČEZ Distribuce, 

a.s., Teplická 874 / 8, 405 02 Děčín a obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn na připojení 

rozvaděče nn v DTS. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o připojení odběrného 

elektrického zřízení k distribuční soustavě č. 19_SOP_01_4121547010 mezi ČEZ Distribuce, 



a.s., Teplická 874 / 8, 405 02 Děčín a obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn na připojení 

rozvaděče nn v DTS. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     6 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 11 bylo přijato. 

 

 

 

2.4.0. Diskuze. 
 

4.01.  Do diskuze nebyl podán žádný příspěvek. 

 

 

 

2.5.0. Usnesení 

 
Usnesení bylo schváleno dle připraveného návrhu. 

 

 

2.6.0. Závěr 
 
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání č. 9 / 2019  

Zastupitelstva obce Záměl. 

 

 

 

Skončeno v :    19.00 hodin 

 

 

 

Zapsala:           Milena Kaplanová 

 

 

Starosta:          Josef  Novotný 

 

 

Ověřili:            Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Martina Šklíbu 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                      

                 

 

 



               

                        

 

 


