
Zápis ze  43. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného        
dne  16. 5. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. 
  
Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., 
Ing. Milena Krupičková, Ing. Josef Myšák, Jaroslava Pišlová a 
Jan Stašák 
Omluven: -  
Přítomno: 13 občanů  
  
Jednání řídí:  Josef  Novotný,  starosta    
                                                                                                                                                  
Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. 
 
Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,  
Srdečně vás vítám na dnešním  43. jednání zastupitelstva obce. 
 
Zapisovatelkou dnešního jednání jmenuji:        Milenu Kaplanovou 
Sčítáním hlasů pověřuji:                                    Jaroslavu Pišlovou 
Ověřovateli zápisu jmenuji:                               Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka               
                                                                                                                                               
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. 
 
 
Program dnešního jednání: 
 
  1. Kontrola přijatých 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:                                     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. 
 
 
1. Kontrola přijatých usnesení 
     5.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smluv na pronájem části 
pozemku s parc. č. 576/1 s panem Petrem Vašků, Záměl 213, části pozemků s parc. č. 576/8, 
452/1s paní Janou Trojákovou, Záměl 154 a s panem Františkem Suchánkem, Záměl 153. 
     6.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu uhradit část peněz na dofinancování 
projektu „ Cykloturistika v Orlici “ ve výši  9 087,-Kč jako příspěvek pro DSO Orlice jako 
mimořádný vklad. 
     7.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s s vybranou 
firmou Hřiště, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno na projekt dětského hřiště na zahradě ZŠ a 
MŠ „ Místo dětských snů.“ 
     8.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy na investiční dotaci na 
zpracování projektové dokumentace s názvem  „ Intenzifikace ČOV  Záměl.“  
     9.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou  
Tesařství Švec Josef, Sopotnice 351, 561 15 Sopotnice na zhotovení střechy naftárny ve 
sběrném dvoře za nabídkovou cenu 144 228,-Kč. 
   10.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Kapucián 
David, Záměl 171, 517 43 Potštejn na zhotovení topení v garáži pro hasičskou techniku a 
kanceláří. 
   12.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu zasláním objednávky na mulčovač 
m.e.a.a.t. TLL 135/155 od společnosti PaL s.r.o., Třebíčská 74 b, 954 01 Velké Meziříčí. 
 
 
Návrh usnesení: 
     5.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byly podepsány smlouvy na pronájem  
části pozemků s parc. č. 576/8, 452/1s paní Janou Trojákovou, Záměl 154 a s panem 
Františkem Suchánkem, Záměl 153. 
     6.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla uhrazena část peněz na 
dofinancování projektu „ Cykloturistika v Orlici “ ve výši  9 087,-Kč jako příspěvek pro DSO 
Orlice jako mimořádný vklad. 
     7.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla podepsána smlouva o dílo 
s s vybranou firmou Hřiště, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno na projekt dětského hřiště na 
zahradě ZŠ a MŠ „ Místo dětských snů.“ 
     8.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla podepsána smlouva na investiční 
dotaci na zpracování projektové dokumentace s názvem  „ Intenzifikace ČOV  Záměl.“  
     9.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla podepsána smlouva s firmou  
Tesařství Švec Josef, Sopotnice 351, 561 15 Sopotnice na zhotovení střechy naftárny ve 
sběrném dvoře za nabídkovou cenu 144 228,-Kč. 
 



   10.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla podepsána smlouva s firmou 
Kapucián David, Záměl 171, 517 43 Potštejn na zhotovení topení v garáži pro hasičskou 
techniku a kanceláří. 
   12.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byl objednán a zakoupen mulčovač 
m.e.a.a.t. TLL 135/155 od společnosti PaL s.r.o., Třebíčská 74 b, 954 01 Velké Meziříčí. 
 
Usnesení č. 3  bylo přijato. 
 
 
  2. Zpráva o činnosti obce 
 
2.1.  S panem Jindřichem Střílkou uzavřela obec Záměl dohodu o provedení práce na kterou 
může odpracovat 300 hodin.  
 
2.2.  Občanské sdružení  Má vlast – můj domov pořádalo dětský den a sousedské přástky. 
 
2.3.  V sobotu 14. 6. 2014 proběhly závody hasičů na hřišti. 
 
2.4.  Zaměstnanci obce sečou trávu na obecních pozemcích a spolu s panem Jindřicem 
Střílkou pracují ve sběrném dvoře na opravě střechy jedné z budov.   
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 4 bylo přijato. 
 
 
3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení 
 
 
 
3.1.  Smlouva se společností ČEZ Distribuce, a.s.  
Číslo smlouvy: 14_SOP_01_4121011670 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení smlouva se společností ČEZ Distribuce, 
a.s. na připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 
0,4 kV (NN) číslo 14_SOP_01_4121011670 na adrese Záměl čp. 26. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou smlouvu se společností ČEZ Distribuce, a.s. na 
připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV 
(NN) číslo 14_SOP_01_4121011670 na adrese Záměl čp. 26. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy se společností ČEZ 
Distribuce, a.s. na připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 14_SOP_01_4121011670 na adrese Záměl čp. 26. 
 
 



Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 5  bylo přijato. 
 
 
3.2.  Smlouva o dílo číslo 2/2014 
„ převzetí odpadu do zařízení ke sběru a využívání odpadů “ 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení smlouva o dílo č. 2/2014 mezi obcí 
Záměl, Záměl 158, zastoupenou p. Josefem Novotným  a Městysem Doudleby nad Orlicí, 
Dukelská 68, zastoupeným p. Jiřím Kaplanem na převzetí odpadu ke kompostování do 
zařízení ke sběru a využití odpadů. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu o dílo č. 2/2014 mezi obcí Záměl, Záměl 158, 
zastoupenou p. Josefem Novotným  a Městysem Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 
zastoupeným p. Jiřím Kaplanem na převzetí odpadu ke kompostování do zařízení ke sběru  
a využití odpadů. 
Zastupitelstvo obce záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo č. 2/2014 mezi obcí 
Záměl, Záměl 158, zastoupenou p. Josefem Novotným  a Městysem Doudleby nad Orlicí, 
Dukelská 68, zastoupeným p. Jiřím Kaplanem na převzetí odpadu ke kompostování do 
zařízení ke sběru a využití odpadů. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 6  bylo přijato. 
 
 
3.3.  Žádost obce Záměl na odkoupení pozemků od pana Tomáše Langra a 
paní Evy Kramošilové.  
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení žádost na odkoupení pozemků s parc. č. 
1029/1a, 1029/1b oddělených geometrickým plánem číslo: F-56/2014 ze st parc. č. 16  
a pozemku s parc.č. 324 od paní Evy Kramošilové, Bayerova 120, Rožnov pod Radhoštěm  
a pana Tomáše Langra, Karlínské Náměstí 235/13, Karlín 186 00, Praha 8. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje odkoupení pozemků s parc. č. 1029/1a, 1029/1b, 
oddělených geometrickým plánem číslo: F-56/2014 ze st. parc. č. 16  
a pozemku s parc.č. 324 od paní Evy Kramošilové, Bayerova 120, Rožnov pod Radhoštěm  
a pana Tomáše Langra, Karlínské Náměstí 235/13, Karlín 186 00, Praha 8. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy na odkoupení pozemků 
s parc. č. 1029/1a, 1029/1b oddělených geometrickým plánem číslo: F-56/2014 ze 
st. parc. č. 16 a pozemku s parc.č. 324 od paní Evy Kramošilové, Bayerova 120, Rožnov pod 
Radhoštěm a pana Tomáše Langra, Karlínské Náměstí 235/13, Karlín 186 00, Praha 8. 



 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 7  bylo přijato. 
 
 
3.4.  Žádost na směnu pozemků mezi obcí Záměl a panem Ing. Miroslavem 
Rozkotem CSc., Záměl 57.  
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení žádost na směnu pozemků s parc. č. 
706/3a, 706/3b, 706/2 oddělených geometrickým plánem číslo: F-55/2014 ze st. parc. č. 210 
a pozemku s parc.č. 706/1 ve vlastnictví pana Ing. Miroslava Rozkota CSc. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje směnu pozemků s parc. č. 706/3a, 706/3b, 706/2 
oddělených geometrickým plánem číslo: F-55/2014 ze st. parc. č. 210 a pozemku s parc.č. 
706/1 ve vlastnictví pana Ing. Miroslava Rozkota CSc. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy mezi obcí Záměl  
a panem Ing. Miroslavem Rozkotem CSc., Záměl 57 na pozemky s parc. č. 706/3a, 706/3b, 
706/2 oddělených geometrickým plánem číslo: F-55/2014 ze st. parc. č. 210 a pozemku 
s parc.č. 706/1. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 8  bylo přijato. 
 
 
3.5.  Nabídka firmy TENDRA spol. s.r.o. na Organizaci zadávacího řízení  
a dotační management po dobu 5 let u projektu: Svážíme bioodpad.   
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení nabídka firmy TENDRA spol. 
s.r.o.,Legionářů 72, 276 01 Mělník na Organizaci zadávacího řízení a dotační management 
po dobu 5 let u projektu: Svážíme bioodpad. Cena za službu je 59 000,-Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku firmy TENDRA spol. s.r.o.,Legionářů 72,  
276 01 Mělník na Organizaci zadávacího řízení a dotační management po dobu 5 let u 
projektu: Svážíme bioodpad. Cena za službu je 59 000,-Kč. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou TENDRA spol. 
s.r.o., Legionářů 72, 276 01 Mělník na Organizaci zadávacího řízení a dotační management 
po dobu 5 let u projektu: Svážíme bioodpad. Cena za službu je 59 000,-Kč. 
 
 
 



 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 9  bylo přijato. 
 
 
3.6.  Příspěvek na činnost pro Český svaz včelařů o.s. v Záměli. 
Zastupitelstvu obce Záměl byla předložena ke schválení žádost o příspěvek na nákup včelích 
matek pro Český svaz včelařů o.s. v Záměli na r. 2014. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje příspěvek na nákup včelích matek pro Český svaz 
včelařů o.s. v Záměli na r. 2014. Finanční příspěvek bude použit na nákup včelích matek 
dle žádosti. Proplacení proběhne při doložení faktury za nákup včelích matek. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 10  bylo přijato. 
 
  
3.7.  Přeplatek za plyn v ZŠ a MŠ Záměl čp. 126.  
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení žádost finančního výboru na převod 
části fondu reprodukce majetku ZŠ a MŠ Záměl zpět na účet obce Záměl. Jedná se o přeplatek 
za plyn. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost finančního výboru a nařizuje paní ředitelce školy 
Jindře Müllerové odvod části fondu reprodukce majetku zpět v částce 100 000,-Kč. 
Důvodem odvodu z odpisů je nevyužití finančních prostředků fondu investičního majetku a 
potřeba opravy plynového kotle v majetku Obce Záměl.  
Zároveň se pohledávka ve výši nařízeného odvodu z dopisů a závazek vůči Základní a 
Mateřské škole Záměl- dotace červenec a srpen 2014 ve výši 100 000,-Kč bude řešit 
vzájemným zápočtem. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 11  bylo přijato. 
 
 



3.8.  Výběrové řízení na projekt „ Tělocvična u školy v obci Záměl.“  
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení výsledek výběrového řízení na projekt 
„ Tělocvična u školy v obci Záměl. “  
Dne 23. 5. 2014 byly otevřeny obálky s nabídkami. 
Nabídka č. 1: VASPO VAMBERK s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, 517 43 Vamberk, nabídka 
č. 2: VENTAX s.r.o., Jungmanova 855/7, 466 01 Jablonec nad Nisou, nabídka č. 3: RACIO 
stavební firma s.r.o. Kostelec nad Orlicí, Masarykova 318, 517 50 Častolovice, nabídka č. 4: 
Experior s.r.o, Říční 114, 789 91 Štíty, nabídka č. 5: Ing Václav Hynek Stavební a obchodní 
firma, Severní 655, 517 73 Opočno, nabídka č. 6: KERSON spol. s.r.o., Dobré 80, 517 90 
Dobré. 
Otevírání obálek se zúčastnili všichni zvolení členové hodnotící komise ve složení: 
předseda: Ing Josef Myšák, místopředseda: Milena Kaplanová, člen Josef Novotný. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje výsledek výběrového řízení na projekt „ Tělocvična u 
školy v obci Záměl. “  
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nejvhodnější nabídku společnosti VASPO VAMBERK, 
s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, 517 45 Vamberk, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu 
z hodnotících firem na projekt „Tělocvična u školy v obci Záměl“ a  to ve výši 1 851 300,- Kč 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s vybranou firmou VASPO 
VAMBERK, s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, 517 45 Vamberk na projekt „Tělocvična u školy 
v obci Záměl.“ 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 12  bylo přijato. 
 
 
 
3.9.  Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5, 6 / 2014 
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 3, 4, 5, 6 / 2014 / viz 
příloha. 
 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3, 4, 5, 6 / 2014 / viz 
příloha. 
  
Usnesení č. 13  bylo přijato. 
 
 
 
 
 



4. Diskuze. 
 
4.1.  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. 43 / 2014  
Zastupitelstva obce Záměl. 
 
 
Skončeno v :    19,30  hodin 
 
 
 
Zapsala:           Milena Kaplanová 
 
 
 
 
 
 
Starosta:          Josef  Novotný 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                      
Ověřili:            Ing. Milena Krupičková a Ing. Josef Myšák                                                                       
                   
                                                                         
 
                    
                                                                                      
                 
 
 
               
                        
 
 


