
Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce v Záméli konaného
dne 17. 02.2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc.,
Ing. Milena Krupičková, Jaroslava Pišlová a Jan Stašák
Omluven: - Ing. Josef Mvšák
Přítomno; 19 občanů

Jednání řídí: rosef Novotný, sta.osta

Konstalcrr al. u e zased"nije usnjicn.schopné'

VáŽené dámy. váženi pánové, občané oboe,
Srdečnč vás vítám na dnešnírn 39. jednání zastupitelstva obce.

Zapisovatelkou clnešního j ednání jmenu.ji: Milenu Kaplanovou
Sčítáním hlasů pověiriji: Jaroslavu Pišlovou
ověiovateli zápisujmenuji: Ing. Mi1enu Krupičkovou a Ing. Miroslava Rozkola Csc.

Hlasováníi
Kdo je pro: c' hla'u
Kdo je proti: 0 hlasů
Kdo se zdržel hlasování: 0 hlasťr

Návrh usnesení:
/a.t.rpitel.tro obce l"lni' belc na \édomi'

Usnesení č. 1 bYlo BŤij4lq

Erpgram-dlsšÚhojs

|. Kontrola přija{Ích usnesení
2. Zpráva o činnosti obce
3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení
4. Diskuze
5. Usnesení
6. Závěr

Má někdo připomínky nebo doplnění k dnešnímu programu?
Pokud nikdo nemá připomínky, dávám hlasovat o předloženém programu:



Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdlžel h1asováni:

6 hlasů
0 hlasů
0 h]asů

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zámě1 scl'tvaluje program dnešníhojednání zastupitelstva obce Záměl'

Usnesení č' 2 bvlo BŤij41q

1. Kontrola přiiatÝch usnesení

-8. 

Zast ,pitelst"'o obce Záměl pověřuie pana stalostu Josefa Novotného zastupováním obce

Zámě] na valné hrornadě společnosti AQUA seNis. a' s., Štemberkova 1094, Rychrrov nad

KlěŽnorL'

Návrh usnesení:
8. Zastupitelstvo obce Zálněl bere na vědomí, že pan starosta JosefNov'otný bude

zastupovat obec Ziimělna vainé hromadě společnosti AQUA seNis, a- s'' stenberkova 1094,

Rycbnov nad Kněžnou.

Usnesení č' 3 bylo piij4lq

2. Znráva o činnosti obce

2J. Zaměstrunci obce provádějí malířské práce v obytrré části bývalého mlýna' kde

zahrádkáři a včelďi p]ánují poŤádat společnou ve1jkonoční Ústa\'u.

!.!. V budově bývalého mlýna a chléva byly plovedeny elektloinstalace.

tt vandalové poškodili v]akovou zastávku a došlo k odcizení kanálových \^ýpustí v naší

obci.

}! občanské sdružení Mávlast můj dornov plánuje vzpomínkovou akci k\ýIoČi
zahájení pr\ní světové války'

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědoní.

Usnesení č. 4 bvlo přiiato.



3. Záležitosti předk]ádané zastupitelstvu k nroiednánÍ a schválení

!! Mandátová smlouva na zajištční odběrného zástupce dIe Zákona o vaK.
ZastupiLelsh'u obcc.je předloŽena ke schválcní mandátová smlou\a s pancr'rl Radkem

Bulířem. Žiškova l]:l. 5l7 50 Často1o\'icc na Zajištění odborného Zástupce d]e zákona o vrrK'
odborný Zástupcc zaříc1í teclmicko-pror'ozní čínirost přl provozovaní kanalizace a Čov v obci

lámě1jejínŽ v]astnikem je obec Zánrěl'

Návrh usnesení:
Zastupite1stvo obce Záměl sc1'tva1uje mrrnclátní snrlouvu s panen Radken Bulířem, ŽtŠkol a

1 l. 5 | 
- jn ť l.l''|o\ il< r'- zr_ii ar l'Jh.]n]eho,/n\|-l\j< Jle za|o_" o \ aK'

odbomÝ 7ástupce Zaří<1í techrlicko-pror',-lzt'ti činnost pii provozclvání kanaljzace a Č]OV v obci
/irlě|''jn't ' l.r.tnrkem 'e obc.' /"mě '

Zasll'lpite lsI\ L' obcť ZfunČ l po\ eru je stcroslu obce por]pisem sm loul1 s pancnr Radkem
BuLrrcnl' Žiško\ .l l ']4, 5l ] 50 c r\tl'Lo\ ice na zaiištění odbor'ného Zástupcc dle Zákona o VaK.

l'llasoYání:
Kd.,jc pn : 6l l-.rr
Kuo 1e pr.'r': o r'lsL
Kdo se zdrŽe] lilasor'ání: 0 h]asů

Usnesenič' 5 bvlo B!!iq]o

|| Smlouva o dílo č. 1,1012-037 na podání žádosti o dotaci.
Zastu|itelst\'u obce .jc přcdloženo ke schr'áleníuzar'iení snlouvy o dilo č. l40]2-()37 sc

spolcčnosLi Tigris Proiekt a.s-. Sladko\'ského 32. 772 00 olonrouc na zpťac"o\'ání a podáni

Žádosti o dotaci. Posk\'to\'ate]em dotacc.jc Minislerslvo pťo lnístní roz\'oj Ceské republik}'
Z dotačního pťogramLl Podpora obnovv a loz\oje \'enko\'a s náZvem projektlL NÍisto dětských

snů.

Návrh usnesení:
Zastllpitelstl'o obce Záměl sclrvaluie uzalření snrlouvy o dí1o č' 1'l012-0j7 se spo]ečností

Tigris Projekt a's'' Sladkol'ského 32. 772 00 Olomorrc na zpracování a podání Žádostj

o Jotaci- Posk1'tovatc1cnl dotace je lvlinistelst\'o pIo míStní r'oz\'oj České republik1''

z dotačlrího programu Podpora obnor''v a rozvoje venkova s názr'em proiektLL N4ísto dětsk'Y'ch

Zastupitclst\'o obce Zámě1 pověřuic staIostu obce podpisem smlouvy o dílo č. l 40l 2-03 7 se

společnosti Tigřis Pťoiekt a.s.' Sladkovského ]2. 772 00 olonouc na zpracor'ání a podání

Žádosti o Clotaci s náZver! pÍojektu \4ís1o détských snů'

Hlasovíní:
Kdo je pror 6 hlasfi
sJ, -e pto.i: U I'la..r
KJÚ "ť Zdrlcl l "-'\Jni: 0 \ a' '

Usnesení č.6 bllo B!ij4!q



3.3. Žádost o bezúplatnj lo:.'"1 l-1::::?.i: Llií",*J.:ůiJ[l:l'J]lj]i.'J-'
Zí"ni,crsrrLr nbce i< |icd]''Ženl'ťiiil ,l.l"]ia","';']' 'p.z"'nt'u roc].ilnicr llI 

j ln-
iq illo01 t]rdJťJKrdlo\eUhe/L'rjlcln\p-:'':':'"_' ]:_.', l. ',. -'".".' l -ltl-lu] l0l2 ze

.;".:1 .d,'l; 'i;li" lo 'n ' ť'"'' ie ''dJclen) 
ceo|nctri(h\ln plancnlL' +ll

iL"-:i', ,;'i ' :''ii'r"'n ro"'nr.' ie"hqc /-r'er'

Nár rh u'.neseníi . _r"rr .ilni. Krrl',rel..aoccl<ho lrar.. Kutrol'.rr'la 5o'

/a't.lpiLcl.tr,,..cť 'chralrrie žoJos_ \.p'o"a, 
,i".'l" l po/cmlu pod siln_|C lll i lo- s p""c'

i0(l 0.{llrJoťcKra|,''qob<zup|atnrli:.*,.:]_"]::; .':'"i'.-'"r ]I l-l02 ]lll.'/ťdn(
i- 50] _' o \(m(i< l o m' h'cl\ Jc oooelcnr geon'<r'iil1'n Dl:L'ť|n č' l I l -lol -

; i ]' -'0''j.',l.''l'k.n'po''cn'\uje 
ohťc /jlnél'

Hlasování:
Krlo ie PLo:
Kdo je P'-oti:
K11o se zdrže] hlasováni:

6 lr1asů
0 h1asů

0 hlasů

3.,l. Nabídka společnosti Dekprojekt s'r'o' na činnosti k zajištění rlotace

7-progrurnu oPŽP. ' , |e l\ll\Jlcn'nd\ld\c sloleČno'ri l)elnroi<(i ''r'o '

,z..rtrpi'.'.r'.-' , bic '/"n'a i" pi"i]o"'.']'ur'o.ii''i 
)"ll"a " ",'*." 

, p"ograrr.l oPŽl na obielL

ii.t.,i'l-" tn ]57. l 08 U0 Plaha ]l) nir^ťl

Iéloc\:jl':r a 'poio\ aťi \riel' /dnlě' '-o'

\ávrh usnesení: _'hlJLtl 'p,,'eiao.t' Dclpro1<kr .'r'u'' 
^'/_.tL'piIel.l.c Ubť.'/ jrél^5c\\"]uJc n]Ň"'. 

'ťr"i'," '' a.'".", ,..6;13pr' 6P/P rlr ubi-lL
li.kai.r'á l025-. luR00t:"hl]u'i'i:;,'.'",.iii"'i1,uil;'.,'; aoruCť / plo!ldm.lop/P
tlaLoť\ iČlls ir spojo\ rťl Llčšk. /llncL l l'
.inilllnlrn.Kť 

ro'LuobťeroJpisťn'<'n|ou').t..p).l:c'''.ti
/ '.lup'lel.t\ o o\ťc /á'Ť.l 

"o'č:|l-e ]tÍ; ;0'p".,iu 
'ro ..l .l,'n..'i k /dji.tcni dULdtť / oroÚl.mu

DckpLojeLt r'l'o" l-iS[xÍ\kij l0 ]) /' llr

ňu)pl'" "r';.r''c'*' 
icna c'poi''r lci |'Ček''/jmel l 26'

Usnese íč' 7 bvlo plijjÚq

}Ilasování:
Kdo je Pro:
Kdtr lc Proti:
Kdo se zdrzel blrsor iLlr:

6 hlasů
0 hlasů
0 h1asů

L]sneseli ó' 8 brlo Bljjqlq

_3.5. Cenorá nabitlka č' l200ó0 na zpracoráni Žádostio do'1"i' 
,

iÍrálovéhradeckétro t<raje na z|rl!""i"i po k projektu " lntenzifikace

Čov ze'ct '' '"'1[e 'cn\á'cni lrabidlo spoleČ'o'ti I kolo;irky ruzr'oi

,/,].t|,p:le|.L\ u obJť /emél iť rř''dlU/ťlrd^" a' l:' 
':1 

o' .t.'r''"e. '.o 
zp."cot.ni 7,do.ti

-lr.i.''.b''..r'o'' nám ae'Iom''ía\tKc a|T]:IU\ j J l 
]"^'"i',' r"'"-'r.r"ťe a oV /;lnél '

'' 'ror .ll z \rrloret'rrJťcNcho Lrdle ''J /procoi"rr PD l proielLu " I'letv'l l'"ťe



Návrh usnesení:
Ž"u"uiJ."'" "t* 

záměl schvaluie nabidku spolecnosti Ekologjck1 rozroj a qistavba s'r'o"

tlám' iesLomorar'kiarmad1 .l7.55l 0l Jaroméř nJ '/pracoVanižadosll.o^clotac

' 
uár""Ji."J""rer'" r'aje ná zpracovánr PD k projektu 

'' 
Íntenzifikace cov Záměl "

ž".'pL"i.,* .t"" zá-il pouiřuj" .t".o'tu obie podpisem smJou1l s9 
-s-n9l;1nosti

;ř"ň'gi'"ký .;'..j 
" 'ýstavba 

s.r.ó'' nám' Českomoravské armády 37' 5 51 01 Jaroměř na

'."""_'"''ri 
zaa"*1 

" 
a"taci z kálovéhřadeckého kmie na zpracování PD k přojektu "

Intenzifikace Čov ZáměL "

Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržeL blasování:

Usnesení č.9 bYlo Btji4.L

Hlasování:
Kdo je pro:
Kdoje proti:
Kdo se zdde1hlasování:

Usnesení č. 10 nebvlo Dřijato'

Hlasování:
Kdo ie pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdrže] hlasoviíní:

Usnesení č. 11 bylo pjij@

ó hlasů
0 lrlasů
0 hlasů

3.6. Nabídka na legislativní systém Codexis pro obce'
ř.*"""ň'ň 

"r"" 
z*1el ic pieLllozena ke schvalení nabídka společnosti Atlas software a's"

v p",'ou :o. l,r8 U0 Pra]ra 4 ni legislari'"nr t)sLóm codexi' pro ob(e'

Návrh usnesení:
7astuoitelstvo obce Zamél neschlaluje nabídku spoleěnosti Atlas software a.s', v parku 20,

l4 8 0b P.ahd 4 na lcPi.loli\ ni q} 
'lén] Cooeli" oro obce'

0 hlasů
6 hlasů
0 h]asů

3.7. CenorÝ návrh na opraru rozidla V3S'
zu-"u p it"i.i',.i 

" 
r'. 

" 
z nel.ie pted]ozenake schválení nabídka pana B' Matou]ka na opravu

hasičskélro vozidla V3S'

Návrh usnesení:
ž"',"pňr"'" "t* 

záměl schvaluje nabídku pana B' Matoulka na opravu hasičského vozidla

V3S s cenovým návrhem na opravu l'ozidla za 52 000,-Kč

6 hLasů
0 hlasů
0 hlasů



3.& Zádost o schválení převodu peněz do rezervního fondu.
Zaslupitelstvu obcc Zá1ně]je přcdloŽena ke schvá]eni Žádost ředitelky ZŠ a MŠ Záměl
Jit'tdt'y Miillerové na souhlas s převoclcm zisku z minrrlého roku.

Návrh usnesení:
Zastllpitelstvo obce Zámě] schvalujc Žádost ieditelky ZŠ a MŠ Zámčl
Jindry Mtilierové s pievodenr zisku z minulého roku ve \'ýši '12 037. i 0 Kč do rczcNního
fond u.

Zastupite]stvo obce Zárlě1 soúlasí s přerodcnl zisku ZŠ a MŠ Zcmél z lnintLlého roku ve
tjsi _l'o.l- lU KČ do.e.,e-1nl\o lo']oLl'

Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo.ic proti:
Kdo se zdržel l' asolání:

Usnesení č' 12 bvlo Břijdo.

3.9. Zádost o souhlas s prodejem parcely, respektive o vzdání se
předkupního práva.
ZastLlpitelst\'u obce Zámě1je předložena ke schvá1ení žádost pana Ja1la suchonela. Záměl l06
a pana Josefa suchonlela' Honrí Libohav1'6 o neuplarnéní obce Záměl předkupniho práva na
pozcnrk'vsparc'č'25i11-11]2.l'713.l']11.I'715,2I12'2jl1.23/].25/]0.25111.

Návrh usnesení:
Zastupitelst\'o obce Zárlě1 scl'tvaluje žádost paDa .Iana Suchome]a, zámčl ]06 a pana Josefa
Suchomela, Homí Libcha\'y 6 o neuplatnění obce Zfuněl předkupního práva na pozernk-v
s paro' č. 25'11'{. I112, 1'713. 1714, I'7l5,2I12,13 1.2313.25/10' 25/1 1.

6 hlasů
0 h]asů
0 hlaŠů

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Hlasorání:
Kdoje pro:
Kdojc proti:
Kdo se zdrŽel hlasoviiní:

Usnesení č. l3 bvlo piiialo'

!!l! Dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu majetku k provozování veřejného
vodovodu v obci Záměl a ke smlouvě o nájmu a provozoYání kanalizac€ a
ČOV pro veřejnou potřebu v obci Záměl.
Zastupite]stvu obce Záměl.ie předloŽen ke schválení dodatek č' 8 ke smlou\'ě se spolcčností

^qua 
ser\'is a.s'. stenberkol'a ] 094' 516 0l Rychnov nad Ktrěžnou.



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zrimě] schvaluje dodatek č' 8 ke smlouvě se společností Aqua serris a.s..
Stenberkova 1094. 5 ]6 01 Rychltov nad Klěžnou'

Hlasování:
Kdoje pro:
Kdo je pťoti:
Kdo se Zdťel hlasoviíní:

Usnesení č. 14 bvlo Břjj4]!.

6 hlasů
0 lrlasů
0 hlasri

!!! Rozpočtové opatření č. 1/2104
Zastupitelstvo obce záměJje seznárrreno s rozpočtovým opatřením č. 1 / 2014 / yizpÍíIoha.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ziáměl bere na vědomí lozpočtové opatiení č. 1 / 2014 / viz příloha.

Usneseni Č' 15 bvlo Ďřiiáto

4. Diskuze.

{L Do diskuze nebyl vznesen Žádný příspěvek.

5. Usnesení

Usnesení by]o schvá]eno dle připlaveného návrhu.

6. Závér

Pan starosta poděkova] přítomnýrn za účast a ukončil veiejné zasedání č. 3 9 / 2014
Zastupitelstva obce Zíměl.



Skončeno v: 19.00 hodin

Milena Kaplanová

starosÍa: r.""ÍN",,tý fť

Ing. Milena Klupičková a Ing' Miroslav Rozkot csc'


