
Zápis z 12 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného         

Dne 21. 10. 2019 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. 

  
Přítomni:  Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, 

Ing. Milena Krupičková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav Rozkot CSc., 

Ladislav Kapucián 

 

Omluven:  

 

Přítomno: 28 občanů  

  

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

                                                                                                                                                   

Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,  

Srdečně vás vítám na dnešním 12. jednání zastupitelstva obce. 

 

Zapisovatelkou dnešního jednání určuji:  Milenu Kaplanovou 

Sčítáním hlasů určuji:                               Renatu Štefkovou 

Ověřovateli zápisu určuji:             Ing. Martina Šklíbu a Ladislava Kapuciána 

                                                                                                                                               

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 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:                                     7 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 
5. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Příkazní smlouvy uzavřené mezi 

příkazcem- Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a příkazníkem- Ekologický rozvoj a 

výstavba s.r.o., nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř. Předmětem této smlouvy je 

činnost příkazníka pro příkazce v rámci projektu: „ Dostavba kanalizace a ČOV v obci 

Záměl “. 

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

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

Královéhradeckého kraje. 

Celkové náklady projektu činí 873 572 Kč, z toho dotace bude maximálně 50%. 

 

Návrh usnesení: 
5.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla upravená nabídka schválena na 

veřejném zasedání ze dne 21. 10. 2019. 

7.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že až se otevře výzva, bude podána žádost o 

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

rozvoje venkova Královéhradeckého kraje. 

Celkové náklady projektu činí 873 572 Kč, z toho dotace bude maximálně 50%. 

 

Usnesení č. 2  bylo přijato. 

 

 

2.2.0. Zpráva o činnosti obce 

 
 

2.2.1.  Dne 09. 10. 2019 proběhl na obecním úřadě audit. 

   
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí. 

 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

 

 



2.3.0. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a 

schválení 
 

 

 

3.01.  Příkazní smlouva. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení Příkazní smlouva mezi obcí Záměl, 

Záměl 158, 517 43 Potštejn a Ekologickým rozvojem a výstavbou s.r.o., nám. 

Československé armády 37, 551 01 Jaroměř na projekt „ Dostavba kanalizace a ČOV v obci 

Záměl “. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Příkazní smlouvu mezi obcí Záměl, Záměl 

158, 517 43 Potštejn a Ekologickým rozvojem a výstavbou s.r.o., nám. Československé 

armády 37, 551 01 Jaroměř na projekt „ Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl “. 

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

517 43 Potštejn a Ekologickým rozvojem a výstavbou s.r.o., nám. Československé armády 37, 

551 01 Jaroměř na projekt „ Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl “. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 5 bylo přijato. 

 

 

 

3.02.  Žádost o dotaci na opravu místní komunikace. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předloženo ke schválení podání žádosti o dotaci na Ministerstvo 

pro místní rozvoj na opravu místní komunikace. Oprava komunikace se rozumí pouze oprava 

asfaltového krytu při čemž dojde k navýšení vozovky cca o 10 cm. Jedná se o komunikaci 3c 

a 9c dle pasportu komunikací. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj 

na opravu místní komunikace. Oprava komunikace se rozumí pouze oprava asfaltového krytu 

při čemž dojde k navýšení vozovky cca o 10 cm. Jedná se o komunikaci 3c a 9c dle pasportu 

komunikací. K opravě místních komunikací se budou moci vyjádřit trvale žijící obyvatelé 

obce, kteří mají u těchto komunikací svá obydlí ve stanovené lhůtě do konce roku 2019. 

Později k jejich připomínkám nebude přihlíženo. K realizaci projektu dojde pouze v případě, 

že všichni vlastníci nemovitostí budou napojeni na sítě ( vodovod, kanalizace, plyn ). 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu jednáním s vlastníky nemovitostí na přilehlých 

komunikacích 3c a 9c o přípojkách vody, kanalizace, plynu a připravované opravě těchto 

komunikací a po domluvě s vlastníky případném podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro 

místní rozvoj na jejich opravu. 

 



Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 6  bylo přijato. 

 

 

 

3.03.  Dodatek č. 1ke smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného 

oleje.  
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpětném 

odběru použitého rostlinného oleje. 

Původce odpadu: Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn 

Odběratel opadu: Černohlávek oil, Černohlávek Libor, Jakub 38, 285 33 Církvice 

Článek III. uzavřené smlouvy o zpětném odběru použitého rostlinného oleje se s účinností od 

1. 11. 2019 mění a doplňuje tak, že původce odpadu se zavazuje hradit odběrateli odpadu za 

každou umístěnou sběrnou nádobu na použitý rostlinný olej částku ve výši 605,-Kč.  

Původce odpadu se zavazuje za rozmístěné nádoby dohodnutý poplatek uhradit odběrateli 

odpadu na jeho účet vždy do 31. ledna. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpětném odběru použitého 

rostlinného oleje. 

Původce odpadu: Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn 

Odběratel opadu: Černohlávek oil, Černohlávek Libor, Jakub 38, 285 33 Církvice 

Článek III. uzavřené smlouvy o zpětném odběru použitého rostlinného oleje se s účinností od 

1. 11. 2019 mění a doplňuje tak, že původce odpadu se zavazuje hradit odběrateli odpadu za 

každou umístěnou sběrnou nádobu na použitý rostlinný olej částku ve výši 605,-Kč.  

Původce odpadu se zavazuje za rozmístěné nádoby dohodnutý poplatek uhradit odběrateli 

odpadu na jeho účet vždy do 31. ledna. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o zpětném 

odběru použitého rostlinného oleje. 

Původce odpadu: Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn 

Odběratel opadu: Černohlávek oil, Černohlávek Libor, Jakub 38, 285 33 Církvice 

Článek III. uzavřené smlouvy o zpětném odběru použitého rostlinného oleje se s účinností od 

1. 11. 2019 mění a doplňuje tak, že původce odpadu se zavazuje hradit odběrateli odpadu za 

každou umístěnou sběrnou nádobu na použitý rostlinný olej částku ve výši 605,-Kč.  

Původce odpadu se zavazuje za rozmístěné nádoby dohodnutý poplatek uhradit odběrateli 

odpadu na jeho účet vždy do 31. ledna. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 



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

umístění stavby č. IV-12-2019694/SOBS VB/03. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2019694/SOBS VB/03 mezi obcí 

Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn ( dále jen „ Budoucí povinná“) a ČEZ Distribucí, a.s., 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupená Energomontáže Votroubek s.r.o., Strojnická 1646, 

516 01 Rychnov nad Kněžnou ( dále jen „ Budoucí oprávněná “). 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2019694/SOBS VB/03 mezi obcí Záměl, Záměl 158, 

517 43 Potštejn ( dále jen „ Budoucí povinná“) a ČEZ Distribucí, a.s., Teplická 874/8, 405 02 

Děčín, zastoupená Energomontáže Votroubek s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad 

Kněžnou ( dále jen „ Budoucí oprávněná “). 

Jedná se o obecní pozemky parc. Č. 612/10, 542/55, 547/3, 550/3, 1002/3, 553/3, 533/3, 

v k.ú.Záměl zapsáno na LV č. 10001. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí 

oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na 

dotčených nemovitostech, provádět  jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost 

Budoucí povinné výkon těchto práv strpět ( dále jen „ Věcné břemeno “). 

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

zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2019694/SOBS VB/03 mezi 

obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn ( dále jen „ Budoucí povinná“) a ČEZ Distribucí, a.s., 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupená Energomontáže Votroubek s.r.o., Strojnická 1646, 

516 01 Rychnov nad Kněžnou ( dále jen „ Budoucí oprávněná “). 

Jedná se o obecní pozemky parc. Č. 612/10, 542/55, 547/3, 550/3, 1002/3, 553/3, 533/3, 

v k.ú.Záměl zapsáno na LV č. 10001.Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí 

oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na 

dotčených nemovitostech, provádět  jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost 

Budoucí povinné výkon těchto práv strpět ( dále jen „ Věcné břemeno “). 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 8  bylo přijato. 

 

 

 

3.05.  Smlouvu na poskytnutí finančního účelového daru z rozpočtu obce 

Záměl  Českému Svazu včelařů. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení Smlouva na poskytnutí finančního 

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

16, 517 43 Potštejn. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru pro rok 2019 ve výši 2000,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Smlouvu na poskytnutí finančního 

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

16, 517 43 Potštejn. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru pro rok 2019 ve výši 2000,-Kč. 



Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy na poskytnutí finančního 

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

16, 517 43 Potštejn. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru pro rok 2019 ve výši 2000,-Kč. 

  

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

  

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

 

 
3.06.  Koupě pozemků od pana Ladislava Žida. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení žádost na koupi pozemků parc.č, 179/1, 

179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 179/7, 181, 1054 o celkové výměře 1874 m2. Cena pozemků za  

1 m2 je 50,-Kč. Celková cena za pozemky je 93 700,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou žádost na koupi pozemků parc.č, 179/1, 

179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 179/7, 181, 1054 o celkové výměře 1874 m2 ve vlastnictví pana 

Ladislava Žida, bytem Lejšovka čp. 103, 503 03. Cena pozemků za 1 m2 je 50,-Kč. Celková 

cena za pozemky je 93 700,-Kč. 

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

179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 179/7, 181, 1054 o celkové výměře 1874 m2 ve vlastnictví 

pana Ladislava Žida, bytem Lejšovka čp. 103, 503 03. Cena pozemků za 1 m2 je 50,-Kč. 

Celková cena za pozemky je 93 700,-Kč. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 10  bylo přijato. 

 

 

3.07.  Zřizovací listina ZŠ a MŠ Záměl. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení Zřizovací listina ZŠ a MŠ Záměl. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Zřizovací listinu ZŠ a MŠ Záměl. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Záměl. 
 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 11 bylo přijato. 



3.08.  Nabídka na koupi kontejneru typ Avia ALBR. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení nabídka na koupi kontejneru typu Avia 

ALBR od pana Jaroslava Peřiny, Kopala 1155, 570 01 Litomyšl. Cena kontejneru je 

44 709,50 Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou nabídku na koupi kontejneru typu Avia 

ALBR od pana Jaroslava Peřiny, Kopala 1155, 570 01 Litomyšl. Cena kontejneru je 

44 709,50 Kč. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy na koupi kontejneru typu 

Avia ALBR od pana Jaroslava Peřiny, Kopala 1155, 570 01 Litomyšl. Cena kontejneru je 

44 709,50 Kč. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 12  bylo přijato. 

 

 

3.09.  Žádost o dotaci od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického 

fondu, a.s.  na pořízení teleskopického manipulátoru TH5.26  Stage V.   
Zastupitelstvu obce Záměl je předloženo ke schválení podání žádosti o dotaci od PGRLF na 

pořízení teleskopického manipulátoru TH5.26 Stage V. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložené podání žádosti o dotaci od PGRLF na 

pořízení teleskopického manipulátoru TH5.26 Stage V. 

Dotace na manipulátor může činit 50 000,-Eur max. však 50%. Cena manipulátoru je 

2 178 890,-Kč, spoluúčast je 1 089 445,-Kč. Možnost splácet po dobu 3 let nebo předčasného 

splacení jistiny. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci od PGRLF na pořízení 

teleskopického manipulátoru TH5.26 Stage V. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 13  bylo přijato. 

 

 

 

3.10.  . Výběrové řízení na na pořízení Teleskopického manipulátoru TH5. 

26 Stage V. 
Zastupitelstvu obce Záměl jsou ke schválení předloženy firmy k oslovení na zaslání nabídek 

pro výběrové řízení na pořízení Teleskopického manipulátoru TH5. 26 Stage V. 



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

2/ Ing. Libor Mikula, Mistrovice 134, 561 64 Jablonné nad Orlicí 

3/ AGROSERVIS Z8M2L, s.r.o, Záměl 228, 517 43 Potštejn 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje oslovení firem k zaslání nabídek pro výběrové řízení na 

pořízení Teleskopického manipulátoru TH5. 26 Stage V. 

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

2/ Ing. Libor Mikula, Mistrovice 134, 561 64 Jablonné nad Orlicí 

3/ AGROSERVIS Z8M2L, s.r.o, Záměl 228, 517 43 Potštejn 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu oslovením firem k zaslání nabídek pro výběrové 

řízení na pořízení Teleskopického manipulátoru TH5. 26 Stage V. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 14  bylo přijato. 

 

 

 

3.11.  Rozpočtové opatření č. 16, 17, 18, 19 / 2019. 
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 16, 17, 18, 19 / 2019 / 

viz příloha. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16, 17, 18, 19 / 2019 / viz 

příloha. 
 

 

Usnesení č. 15 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. 12 / 2019  

Zastupitelstva obce Záměl. 

 

 

 

Skončeno v :    19.00 hodin 

 

 

 

Zapsala:           Milena Kaplanová 

 

 

Starosta:          Josef  Novotný 

 

 

Ověřili:            Ing. Martin Šklíba a Ladislav Kapucián 

 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                      

                 

 

 

               

                        

 

 


