
Zápis z 45 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného        
dne 15. 9. 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: 17 občanů 
 
Jednání řídí:  Josef  Novotný,  starosta   
                                                                                                                                                  
Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné.

Vážené dámy, vážení pánové, občané obce, 
Srdečně vás vítám na dnešním      . 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 směnné smlouvy mezi obcí 
Záměl a panem Ing. Miroslavem Rozkotem CSc., Záměl 57 na pozemky s parc. č. 706/2, 
706/3, za pozemek parc. č. 714/2.
        6.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy se společností Tendra
spol. s.r.o., Legionářů 72, 276 01 Mělník na zpracování výběrového řízení na akci „ Zateplení 
obecního úřadu a knihovny v obci Záměl “
        7.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy se společností Tendra
spol. s.r.o., Legionářů 72, 276 01 Mělník na zajištění technického dozoru investora – současně
s dotačním managementem udržitelnosti po dobu pěti let 3% z vysoutěžené částky 
( min. 40 000,-Kč, max. 199 000,- Kč ) na akci: „ Zateplení obecního úřadu a knihovny v obci
Záměl “ 
         9.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu jednáním se společností AQUA 
SERVIS, a.s., Štenberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou o nabízeném odprodeji 
vodoměrů v obci Záměl formou splátek.
        10.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy  č. 14167213 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životní prostředí na akci: „ Tělocvična u školy v obci Záměl “

Návrh usnesení:
         5.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal směnnou smlouvu 
mezi obcí Záměl a panem Ing. Miroslavem Rozkotem CSc., Záměl 57 na pozemky s parc. č. 
706/2, 706/3, za pozemek parc. č. 714/2. Směna byla provedena a vložena na Katastrální úřad.
         6.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal smlouvu se 
společností Tendra spol. s.r.o., Legionářů 72, 276 01 Mělník na zpracování výběrového řízení 
na akci „ Zateplení obecního úřadu a knihovny v obci Záměl “
         7.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal smlouvu se 
společností Tendra spol. s.r.o., Legionářů 72, 276 01 Mělník na zajištění technického dozoru 
investora – současně s dotačním managementem udržitelnosti po dobu pěti let 3% 
z vysoutěžené částky ( min. 40 000,-Kč, max. 199 000,- Kč ) na akci: „ Zateplení obecního 
úřadu a knihovny v obci Záměl “ 
         9.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta jednal se společností AQUA 
SERVIS, a.s., Štenberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou o nabízeném odprodeji 
vodoměrů v obci Záměl formou splátek.
        10.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal smlouvu
č. 14167213 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životní prostředí na akci: „ Tělocvična u školy v obci Záměl “

 Usnesení č. 3  bylo přijato.



  2. Zpráva o činnosti obce

2.1.  Zaměstnanci obce se věnovali sekání, úklidu veřejných prostranství a hrabání listí. 

2.2.  Probíhají práce na objektu tělocvičny a spojovacího krčku, Záměl čp. 126. 
 
2.3.  Byla dokončena oprava budovy v areálu bývalého mlýna čp. 26.  

2.4. V kotelně ZŠ A MŠ Záměl čp. 126  byly vyměněny plynové kotle.  

2.5.  Probíhají přípravné práce na veřejné osvětlení v nové zástavbě v Záměli. 

2.6.  Pan Josef Trejtnar, Záměl čp. 41 opravil lampy veřejného osvětlení, které nesvítily.  

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí.

Usnesení č. 4 bylo přijato.

3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k     projednání a schválení

3.1.  Smlouva s přílohami č.1 a č. 2 o připojení odběrného elektrického 
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 
14_SOP_01_4121036088. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení smlouva s přílohami č. 1 a č. 2
o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny
0,4 kV (NN) číslo: 14_SOP_01_4121036088.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu s přílohami č.1 a č. 2 o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 
14_SOP_01_4121036088.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s přílohami č.1 a č. 2 
o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 
kV (NN) číslo: 14_SOP_01_4121036088.

Hlasování:
Kdo je pro:                                     7 hlasů
Kdo je proti:                                   0 hlasů
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů

Usnesení č. 5  bylo přijato.



3.2.  Žádost o převod movitého majetku od DSO Orlice.  
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena žádost o převod movitého majetku z DSO Orlice po 
vypršení pětileté lhůty udržitelnosti projektu do majetku obce Záměl.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost o převod movitého majetku z DSO Orlice po 
vypršení pětileté lhůty udržitelnosti projektu do majetku obce Záměl.

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 o vyřazení pozemku parc. č. 576/2 z majetku DSO Orlice a
převodu do majetku obce Záměl.  
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení žádost o vyřazení pozemku ( zahrada ) 
parc. č. 576/2 z majetku DSO Orlice a převodu do majetku obce Záměl.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost o vyřazení pozemku ( zahrada ) 
parc. č. 576/2 z majetku DSO Orlice a převodu do majetku obce Záměl.

Hlasování:
Kdo je pro:                                     7 hlasů
Kdo je proti:                                   0 hlasů
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů

Usnesení č. 7  bylo přijato.
 

3.4.  Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě.  
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení smlouva o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
Pod povrchem pozemkové parc. č. 1009/24 ve vlastnictví SK Záměl,  je uložena stavba 
kanalizace ve vlastnictví obce Záměl. Služebnost se dle smlouvy sjednává na dobu neurčitou 
úplatně za vzájemně ujednanou částku ve výši 200,-Kč, kterou oprávněná uhradí v hotovosti 
při podpisu smlouvy, proti písemnému potvrzení.



Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě. Pod povrchem pozemkové parc. č. 1009/24 ve vlastnictví SK Záměl,  
je uložena stavba kanalizace ve vlastnictví obce Záměl. 
Služebnost se dle smlouvy sjednává na dobu neurčitou úplatně za vzájemně ujednanou částku 
ve výši 200,-Kč, kterou oprávněná uhradí v hotovosti při podpisu smlouvy, proti písemnému 
potvrzení.

Hlasování:
Kdo je pro:                                     7 hlasů
Kdo je proti:                                   0 hlasů
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů

Usnesení č. 8  bylo přijato.

3.5.  Rozpočtové opatření č. 11, 12 / 2014
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 11, 12 / 2014 / viz 
příloha.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11, 12 / 2014 / viz příloha.

Usnesení č. 9 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. 45 / 2014  
Zastupitelstva obce Záměl.



Skončeno v :    18.45 hodin

Zapsala:           Milena Kaplanová

Starosta:          Josef  Novotný

                                                                                                                                                       
Ověřili:            Ing. Milena Krupičková a Ing. Josef Myšák                                                   
                  
                                                                        

                   
                                                                                     
                

              
                       


