
Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného

ane ZO. f . 2014 v 18.00 hodin v Pp44i94u'Qr!qL_--

Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, lng' Milena Krupičková'

lne. Josef Myšák' Jaroslara Pišlorá a Jan Stašák

oňluven: - lng. Miroslar Rozkot CSc"
Přítomno: - 2iobčanů

Jednání řídí: toset Novotný, starosta

Kon5talU\al. 7e /d.edáni ie dsná:eni<chooné'

važené dámy. vážení pánové, občané obce,

Srdďně uás 
"ít'í','' 

na dnešnim 38' jednánÍ zastupitelstva obce'

Zapisovatelkou dnešního j ednání jnenuji: Milenu Kaplanovou

šJitanim lrtastr poveiu1i: 
' 

]aroslavu Pišlovou

ověřovateli zápisujmenuji: lng' Milenu Krupičkovolla Ing' Josefa Myšáka

Hlasování:
Kdo ie pro: 6 h]a'ů

Kd.le oroLi: 0 hla'u
Kdo se zdrzel hlasotárri: 0 nldtů

Návrh usnesení:
Zas'upiLel"no obce l mé| bere rd \ěJnmi'

{Jsneserrí č' 1 bYlo Dřiiato.

P ťlglgJq-d-lešlihojed!étt::

l. Kontrola přijatých usnesení
2, Zprá'll o činnosti obce
l. Žir"zito'ti pr"aklárlané zastupitelstvu k projednání a scbválenÍ

4, Diskuze
5. Usnesení
6. Závér

Má někdo připomínky nebo doplnění k dnešnimu pr.:c.1u:"i
potua nir.áo n"-á pÝipomínky, dávám hlasovat o předloženem progřamu:



Hlasování:
Kdoje pro: 6 hlasů
Kdo je ploti: 0 h1asů

Koo .e zdrzel lrla.o'.'rt. 0 l_l"rtr

Návrh usnesení:
Zastupitelslvo obce Záměl sch\'aluje program dnešniho .jednáni zastllpitelstva ohce Záměl'

Usncsení č.2 b.'_lo pi!j4!q

1. Kontrola přiiatÝch usnesení

6. Zastupite]stvo obce Zámě1 povčřuje starostt] podpisem sněnné smlouvy mezi obcí
Zámé1' na pozemky' s parc' č. 98a/3 a 768/1 s výměrou 10o3 ni2 a Pet]'ou Novot11ou'

Záměl l25.na pozenk'v s parc. č' 749/2, 11 12. 756'i2 s výměrou 893 m''
7' Zastupite1st\'o obce Záměl pověřuje starostu podpisem sm1our1' o r'ěcnén břenreni (

práva iízdy a chůze ) na pozemek 759'i 6 oddčlený geonetdckým plánem čís1o 'l28- ] 36/20l :] S

v1astníken pozemku panem Pellen Hvězdou' Záměl 54.

9. Zastupitelstvo obce Zámě] pověřuje starostu podepsáním a piedáním memoranda o

potvrzení společného zájn'ru při iešelri dopravni obsluŽnosti mikroregionu se zr'láštnin'l
zřetelem k osobní Železniční dopravě Králor'éhradeckému kraji'

10. Zastupitelst\'o obce Záměl pověřuje slar'ostu podpisem smlouvy s parrenr Radkem
Sokolcnr. Rybná nad Zdobnjcí čp' 78 na kontrolní a administrativní činnost \'odpadovén
l'tospodáistr'í v naší obci. Činnost bude provádět po dobu jednoho roku od 1' 1. 2014 do j ] '

12.2014.
l1. ZastLLpitelstvo obce Zámě] pověiuje starostu podpisem smlou\'y o sdruŽení plostiedků

na společnou j ednotku poŽární oclrrany'pro obec Proruba.
l2. Zastupitclstvo obce Záměl pověřuje starostu podpiscrrr smlorLv!'o sdružení prostředků

na spo1ečnou.iednolku poŽámí ochran)'pro obec Po]on.
15. Zastupite]stvo obce pověřuje provedení inventur pana Ing. Miros]ava Rozkota CSc. .

írčetní paní Štěpánkrr S1ezákovou a pani Janu Treitnarovou'

Návrh usnesení:
6' ZastupitelstÝo obce Ziíměl bere na r'ědomí, Že směnná sm]ou\'a nrezi obcí Zráměl. na

pozemky i parc. č' 983/3 a768/1 s výměrorr 1003 rn2 a Petlou Novotnou, Záměl 125,

ia pn.enrký s parc. č' '/ 4g|2.^ I I 12,15612 s yýmérou 893 m2 . b)'la podepsár'ra a r'loŽena na

Katastrální úřad v Ry'chnově nad KněŽnou'
7. Zastlrpitelst\'o obce Záměl bele na včdomí, že smlouva o věcném bŤcnleni ( pláva jizd)''

a chůze ) t'n pozemek 759,16 oddě1ený geometrickýrn p1áncm číslo 428-] ]6/2013 s vlastníkem
pozenku panem Petren Hvězdou, Zámě] 5'1 . by1a podepsána a vložena na Katastlální úřad

r' R1''c1uor'ě nad KrrěŽnou'
9' Zastupí1e]st\,o obce Zárnčl bere na vědoní. Že memorandum () potvŽeni společného

zájmir při řešení dopravní obslužnosti mikoregionu se Zvláštnínl Zřete1em k osohní Žele7r1iční

dopmvč Krá]o\'ébradeckému kraii, b}1o podepsáno.



10' Zastupitelstvo obce Záměl bere na Yedo'i..': T]!i],i:^T:":::Í:*.::}ů*}
-li;i'i.-liji''ll.l l;::-'i:'i"',i'i:i;] ;;:;]"i'ř"il' ^;''i""']" 

r odpaclotém llo'podJ''sn;

' n.rsiobci ' .oce ]0l_l. b\la podep'ánr'

li: ;n;i:i:,í: ii.!)i'l".ii!" "" 
*a"*]]1i:T|Tr :;:'t1:*ťj:''::'1i}::11' Zastlrpllelstvo oU"'^^' *" *;;Jp.o-Lu 

n"u-.'tu oL"i plorlrba sch'iá1ena'
společnou jednotku požámí ochany pro 

Yl^*. ;- "'-l^rlvá n sdn]ženi D'ostředků nÓl ečnou ]ednotKu pozar''l Ulluarr] 
""' " ul"-i.'r" '" 

r""\ a o sdruŽe]l] pIostredků na
12. Zastupitelstvo obce Zánrěl bere na r' Ď 1 -__ L''l^ ',-ollřéňa . nodensána do čt12' Zastupítelstvo obce Zan'er oltš !ld(rLu!p"i". 

i'"a" """'r"." 
a poJepsána do čtmácti

společnou jednotku požiímí ochrany pro

dnů' 
\édonli' /š pan lrrg' Miro'lct Ro/kol ( Sc' '

l5. /aslIlpiLcl:L\o ooce /Jmél berť lla \edo"" 'i |1^ i]i: "']^l ''*-."'- ', ,.-,""
"aai"í 

*",',"oa*"'le/dko\c a panl Jdna r "ettnarora prnredou illvcnlur) \ lť

do 22. 1. 2014.

Usnesení č.3 bvlo BĚ!ďq

2. Zpráva o činnosti obce

2.1. Proběhla TÍlkralova sbrrka' Vybralo se l6 899'- Kč' Děkujeme všem' kteří se do sbírky

a".iii'lljňt"''' \:cm lťnl' klei' na 5birlL piitpeli'

2.2' Zaměstnanci obce opravili la\'ičk' na školní zahradě u a]t'ínrr a vymalo\'a]i část

-oitiního 
prostoru v budově bývalého nlýna'

2.} Dotace na poiízení lesnické tecbniky pro obec Záměl byly vyirčtovány á proplaceny'

2lL Dne 13.l.2014 našj hasiči zasúovali u požfu! v obci Záměi u čp' 137'

Návrh usnesení:
/"',,'pit"l''.o uo." /;lnél bcre 1a \éd(.ni

Usnesení č' 4 bvlo BÚ@

3. Lá|eŽi ti oředkládané zastupitelstvu k iednání a hválení

3.l. Žádost SDH Záměl o rýpůjčku části budov] 
'čy' 

z21'' 
'

7ásiLtoiLcls'lu obic 7an'el '' prc'rtn;eno 'Jd"" 
ioH 

" ':*ici" i'on< m;'tno'tir buJorě

. n zj7' Budo'r ie 'oucjttr tt''rtebnr p'JilL: \ l.Jldslralnln Ll2gm1 6l]'g limč]'

vIlqtniLem teto brrdor1'je obec Ziilně1'

Návrh usnesení:

'::,:,'i"';i;;;"J;."' 

*|:. 
::" :ií:ť:l,TiJ]:i#; fT:Iiil::'); j:l""

in 2)7. BuJo\d ie souji'l; \la\ellnr P'
Vlo.,"'u". tcto budot) jc obec l"Ťě|'



3.2. Žádost MAS Sdružení SPLAV o navýšení členského přispěvku
na rok 2014.
Zastupitelstvu obce Zrámělje před]ožena žádost MAs Sdružení SPLAV o navýšení č1enského

příspěvku na rok 2014.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje na žádost Mas sdružení SPLAV o navýšení členského

příspěvku na rok 2014 na l0 000'-Kč.

Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je protil
Kdo se zdržel hlasoviíní:

Usnesení č. 5 bYlo BřijaE

IIlasování:
Kdoje pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdúe1 hlasor'ání:

Usnesení č.6 bvlo přiiato.

Hlasování:
Kdoje pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdrže] hlasování:

Usnesení č.7 bvlo Biij4q

6 lr1asů
0 hlasů
0 hlasů

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

3.3. Žádost o příspěvek na činnost pro Svaz tělesně postižených na r'2ol4'
stupitelstr,u obóe Záněl byla předložena ke schvrá]ení žádost o pňspěvek na rok 20l4

na či]]nost pro svaz tělesně postižených ve vamberku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl přihlédlo k tomu' že v tomto svazu tělesně postižených jsou

zaregistrováni i občané naši obce a schválilo j ednorázor1i příspěveknarok 2014

ve výši 2000,-Kč.

ó hlasů
0 h]asů
0 hlasťl



!! Zádost pana starosty Josefa Novotného o pověření v zastupování obce
Záměl na valné hromadě společnosti AQUA servis, a. s.' Štemberkova l099,
Rychnov nad Kněžnou.
Zastupitelstvu obce Zámě] byla předloŽena ke schvá1ení žádost pana starosty Josefa
Novotného o pověření v zastupování obce Záměl na va]né bromadě společnosti
AQUA serr'is, a' s., Stembelkova ]094' Rychnov nad KněŽnou'

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schYaluje žádost pana starosty Josefa No\'otného o poréře \
zastupor'ání obce Záměl na vďné hromadě společnosti AQUA servis, a. s.,
Štemberkova l094' Rychnov nad Kněžnou'
Zastupitelst\'o obce Zámělpověřuje pana stalostu Josefa Novotného zastupovánírrr obce
Záněl na va1né hťomadě společnosti AQUA sen'is, a. s'' Štemberkova l094. Rychnov nad
Kněžnou'

Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdrŽel 1rlasování:

Usnesenič. 8 bylo pUalq

IIlasování:
Kdoie pro:
Kdoje proti:
Kdo se ZdrŽel h]asování:

Usnesení č. 9 bv1o přiiato.

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

3.5. Nabídka pana Pavla Zářeckého na zhotovení rozvodu elektřiny
v budově chléva a v budově bývalého mlýna čp.2ó.
Zastupitelstvu obce Záměl byla před1ožena ke schválení nabÍdka pana Pav]a Zářeckélro na
elekfuoinsta]ace V budově chléva a v brrdově bývďého mlýna čp' 26.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schÝa]uje nabídku pana Pavla Zářeckého na ejektroinstalace
v budově chléva za cenu 19 036,- Kč a v budově býva]ého m]ýna čp' 26 Za cenu 21 498'-Kč'
Celková cena nepřekroči částku 45 000.-Kč'

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů



3.ó. Žádost na porlání tlotace z Královéhradeckého kraje 
" 

Nakládání

í"a'"J" a och.ana orzcluší - s čislem programu l4ZPD03'
i.";J-ň;I"',;;il 

'dměl 

b) |a piedloiena ke 'ch\ alcni Žádost na podani dolace

;iili;;;il";iilt 
"]" '' 

ll"ir"a""i 
" "dpady 

a ochrana ovzduší " na pořízení štěpkovače

pro kompostámu v obcj Záměl'

Návrh usnesení:
i"],"oi," r" 

' "'"o* 
,;mé] 'ch\'1luie 7ado5l na podáni dolaCe / Kralor éhradec\élro kraie

.. uJiiJá"i ,.ap""l o ochreno o"o'li] na poii'ení stco'<ouac' pro Lompostamu r obci

7,áílÉI'

6 blasů
0 hlasů
0 hlasů

l',_!! Rozpočtor é opatření č' 27'28'29'30 / 2 l03
7a.tupiteIsnoobcc1..et t. '"'nurn"no "o7poČlo\ýn 

opxÚenim Č' 2''Ž8'2q']0 20lj tIz

příloha.

Návrh usnesení:
x;;ffi;;;il'*ěl bere na vědomí rozpočtové opatření č' 27'28'29'30 l 2oI3 l yiz

piíloha.

Usnesení č. 11 bylo pŤ-ligúq

Hlasování:
Kdo je pro:

Kdo je protil
Kdo se zdržel hlasovrání:

UsneseDí č' 10 bvlo Dřijato.

4. Diskuze'

!! Do r1iskuze nebylvznesen Žádný příspěvek'

4.2.

5. Usnesení

Usnesení bylo schváleno dle připraveného návřhu'



6. Závér

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání č. 38 / 2014
Zastupitelstva obce Záměi'

skončenov i 19.00 hodin

Zapsala: MilenaKaplanová

Starosta: ,]oŠeJ NovotnÝ

ověřili: Ing. Milena Krupičková a Ing. JosefMyšák


