
Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného        
dne 4. 11. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. 
  
Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková, 
Renata Štefková, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Josef Myšák,  
Ing. Martin Šklíba.  
Omluven: -  
Přítomno: 17 občanů  
  
Jednání řídí:  Josef  Novotný, dosavadní starosta    
 
Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,  
Srdečně vás vítám na dnešním 1. jednání zastupitelstva obce. Zasedání Zastupitelstva obce 
Záměl (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hod. Dosavadním starostou obce 
je Josef Novotný (dále jako předsedající“) 
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o 
zvolení členem zastupitelstva obce podle §53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s §91 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů 
ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta 
uplynula dne 24. 10. 2014, žádný návrh nebyl podán). Informace podle §93 odst. 1 zákona o 
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Záměl zveřejněna v souladu se zákonem po dobu 
nejméně 7 dní, a to od 27. 10. 2014 do 4. 11. 2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické 
úřední desce“ 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha1) 
konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů 
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 
Složení slibu členy zastupitelstva 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 
složení slibu. Před složením slibu přesedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že 
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 
v platném znění). 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený § 69 odst. 2 zákona o obcích 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Záměl a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 
republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením 
slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.  

 

 



1. Kontrola přijatých usnesení 
     5.  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. 
     8.  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. 
 
Návrh usnesení: 
       5.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal 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. 
       8.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta ještě nepodepsal smlouvu 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě, která bude projednávána na valné hromadě SK Záměl. 
Pod povrchem pozemkové parc. č. 1009/24 ve vlastnictví SK Záměl,  je uložena stavba 
kanalizace ve vlastnictví obce Záměl.  
 
Usnesení č. 1  bylo přijato. 
 
 
2. Zpráva o činnosti obce 
 
2.1.  Bylo postaveno veřejné osvětlení v nové zástavbě a kolaudace by měla proběhnout  
dne 20. 11. 2014. 
 
2.2.  Proběhlo výběrové řízení na nákup nákladního automobilu IVECO EuroCargo ML 
120E21 pro projekt „ Svážíme bioodpad z obce Záměl “  
 
2.3.  Je připravováno výběrové řízení na zhotovitele zateplení obecního úřadu v obci Záměl.   
 
2.4.  Je zahájeno územní řízení na ČOV v obci Záměl. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 2 bylo přijato. 
 
 
3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení 
 
 

3.1.1. Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit.  



Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: Milenu Kaplanovou 

Sčítáním hlasů určuji: Renatu Štefkovou  

Ověřovateli zápisu určuji: Ing. Miroslava Rozkota CSc., Ing Martina Šklíbu  

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost 
vyjádřit se přítomným občanům. 

                                                                                                                                              
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí.  
Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: Milenu Kaplanovou,  
Sčítáním hlasů určuji: Renatu Štefkovou  
Ověřovateli zápisu určuji: Ing. Miroslava Rozkota CSc., Ing Martina Šklíbu.  
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost 
vyjádřit se přítomným občanům. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 3.1.1. bylo přijato. 
 
 
3.1.2. Schválení programu. 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu 
předsedající uvedl, že je ho třeba doplnit o další body.  
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 
 
Program dnešního jednání: 
1. Kontrola přijatých usnesení 
2. Zpráva o činnosti obce 
3.0.0. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení 
3.1.1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 
3.1.2. Schválení programu 
3.2.0. Volba starosty a místostarosty 
3.2.1. určení způsobu volby starosty a místostarosty 
3.2.2. volba starosty 
3.2.3. určení počtu místostarostů 
3.2.4. volba místostarosty 
3.3.0. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
3.3.1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
3.3.2. volba předsedy finančního výboru 
3.3.3. volba předsedy kontrolního výboru 
3.4.0. Zřízení sociálního výboru 
3.5.0. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněných a neuvolněných členů 
zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích) 
3.6.0. Delegování zástupce do DSO Orlice 
3.7.0. Delegování zástupce do DSO Mikroregionu Rychnovsko 



3.8.0. Delegování zástupce do MAS Splav 
3.9.0. Delegování zástupce do valné hromady společnosti Aqua Rychnov nad Kněžnou 
3.10.0. Delegování zástupce do školské rady MŠ a ZŠ Záměl 
3.11.0. Schválení smlouvy o zřízení smlouvy budoucí na věcné břemeno s povodím Labe 
číslo 1DHM140286 na výpust k ČOV 
3.12.0. Schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace č. ES00400 ze dne 16.6.2014 
3.13.0. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2014 
3.14.0. Poptávkové řízení k podání cenové nabídky „Zateplení obecního úřadu a 
knihovny v obci Záměl“ 
3.15.0. Poptávkové řízení k podání cenové nabídky „Zařízení na úpravu a 
shromažďování odpadů ve sběrném dvoře pro obec Záměl“ 
3.16.0. Pravomoc starosty provádět rozpočtové opatření 
3.17.0. Výběrové řízení „Svážíme bioodpad z obce Záměl“ 
3.18.0. Poptávkové řízení k podání cenové nabídky „Výměna oken u čp. 126 škola v obci 
Záměl“ 
3.19.0. Výběrová komise pro účel: projekt „Zateplení obecního úřadu a knihovny v obci 
Záměl“ 
3.20.0. Dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obci Královehradeckého 
kraje na rok 2014 
3.21.0. Delegování zástupce do Euroregionu Glacensis 
3.22.0. Rozpočtové opatření 
4.0.0. Diskuze 
5.0.0. Usnesení 
6.0.0. 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. 3.1.2  bylo přijato. 
 
 
3.2.0. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva 
vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích). 
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu 
§71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích schvaluje, že pro 
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 



Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 3.2.0.  bylo přijato. 
 
 
3.2.1. Určení způsobu volby starosty a místostarosty. 
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a 
místostarosty veřejně hlasováním, tzn. přímou volbou. Změnu způsobu hlasování musí 
schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva 
odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a 
případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající 
vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy 
nebyly podány. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje  způsob volby starosty a místostarosty postupem 
uvedeném předsedajícím. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 3.2.1.  bylo přijato. 
 
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po 
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých 
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení 
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. 
 
 
3.2.2. Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci  starosty obce Záměl. 
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Josef Myšák, navrhl zvolit do funkce 
starosty Josefa Novotného, trvale bytem Záměl 231 Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schválilo starostu: 
Josefa Novotného, trvale bytem Záměl 231 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     6 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                1 hlasů                  Josef Novotný 
 
Usnesení č. 3.2.2.  bylo přijato. 



 
Po zvolení starosty převzal nově zvolený starosta vedení zasedání (dále veden jako 
„předsedající“). Ten poděkoval všem za zvolení do funkce i občanům za podporu ve volbách. 
 
 
3.2.3. Určení počtu místostarostů. 
Předsedající navrhl, aby místostarosta byl jeden. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním 
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje jednoho místostarostu.  
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 3.2.3.  bylo přijato. 
 
 
3.2.4. Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba 
místostarosty. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly 
podány následující návrhy: starosta obce Josef Novotný navrhl zvolit do funkce 
místostarostky Milenu Kaplanovou, trvale bytem Záměl 168. Jiné návrhy nebyly předloženy. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje místostarostku: 
Milenu Kaplanovou , trvale bytem Záměl 168 
 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     6 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                1 hlasů              Milena Kaplanová 
 
Usnesení č. 3.2.4.  bylo přijato. 
 
Zvolená místostarostka také poděkovala za podporu ve volbách. 
 
 
3.3.0. Zřízení finančního a kontrolního výboru. 
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor  
(§ 117 odst. 2 a §  84 odst. 2 písm. I) zákona o obcích), neboť funkční období výborů 
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. 



Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý  (§ 117 odst. 3 zákona o 
obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona 
o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou 
výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členem kontrolního 
nebo finančního výboru nemůže být starosta a místostarostka, obecního úřadu ani osoby 
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadě (§ 119 odst.1 zákona o obcích) 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje zřízení finančního výboru a kontrolního výboru.  
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 3.3.0.  bylo přijato. 
 
 
3.3.1. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru. 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo projednalo počet členů  finančního výboru a 
kontrolního výboru, a navrhuje, že každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navržený počet  členů finančního výboru a kontrolního 
výboru a každý z nich bude mít tři členy. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů                
 
Usnesení č. 3.3.1.  bylo přijato. 
 
 
3.3.2. Volba členů finančního výboru. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy finančního 
výboru a zbývající dva členy. Byly podány následující návrhy: Členové zastupitelstva Milena 
Kaplanová a Ing. Josef Myšák  navrhli zvolit do funkce předsedy finančního výboru Ing. 
Miroslava Rozkota CSc., a zbývající dva členy: Ing. Martina Šklíbu a Marii Trejtnarovou. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předsedu finančního výboru: 
Ing. Miroslava Rozkota CSc., trvale bytem Záměl 57 
 
 



Zbývající členy: 
Ing. Martina Šklíbu, trvale bytem Záměl 145 
Marii Trejtnarovou, trvale bytem Záměl  41 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     6 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                1 hlasů               Ing. Miroslav Rozkot CSc.,                  
 
Usnesení č. 3.3.2.  bylo přijato. 
 
3.3.3. Volba členů kontrolního výboru. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního 
výboru a zbývající dva členy. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. 
Miroslav Rozkot CSc., navrhl zvolit do funkce předsedkyně kontrolního výboru Ing. Milenu 
Krupičkovou a zbývající dva členy: Ing. Josefa Myšáka a Václava Jindráska. Před hlasováním 
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předsedkyni kontrolního výboru: 
Ing. Milenu Krupičkovou, trvale bytem Záměl 50 
Zbývající dva členy: 
Ing. Josefa Myšáka, trvale bytem Záměl 33 
Václava Jindráseka, trvale bytem Záměl 5 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 3.3.3.  bylo přijato. 
 
 
3.4.0. Zřízení sociálního a kulturního výboru a volba členů 
sociálního a kulturního výboru. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy sociálního a 
kulturního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Miroslav Rozkot 
CSc., navrhl zvolit do funkce předsedkyně kontrolního výboru Milenu Kaplanovou a 
zbývající dvě členky: Renatu Štefkovou a Janu Kaplanovou. Před hlasováním byla dána 
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předsedkyni sociálního a kulturního výboru: 
Milenu Kaplanovou, trvale bytem Záměl 168 
Zbývající dvě členky: 
Renatu Štefkovou, trvale bytem Záměl 36 
Janu Kaplanovou, trvale bytem  Záměl 168 



Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 3.4.0.  bylo přijato. 
 

 
 

3.5.0. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněných a 
neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích). 
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o 
obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v 
platném znění, poskytována měsíční odměna v celkové výši 750,-Kč hrubého,  pro předsedu 
kontrolního a finančního výboru měsíční odměna v celkové výši 950,-Kč hrubého, měsíční 
odměna za výkon funkce neuvolněné místostarostky v celkové výši 3 200,-Kč hrubého a 
měsíční odměnu za výkon funkce uvolněného starosty obce v celkové výši 36 553,-Kč 
hrubého (§77 odst. 2 zákona o obcích). Přehled odměn (příloha č. 4). Před hlasováním nebyly 
členy zastupitelstva podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska. O 
každém návrhu se hlasovalo zvlášť. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n zákona o obcích schvaluje 
odměnu za výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva obce, neuvolněného člena 
zastupitelstva obce, odměnu za výkon funkce předsedy výboru a členu zastupitelstva obce ode 
dne 5. 11. 2014 dle přílohy č.4. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 3.5.0.  bylo přijato 
 
 
 
3.6.0. Delegování zástupce do DSO Orlice. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na delegování zástupce do DSO 
Orlice. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Josef Myšák navrhl zvolit 
starostu Josefa Novotného. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 
občanům sdělit své stanovisko. Zastupitel Ing. Miroslav Rozkot doplnil druhého  zástupce 
Milenu Kaplanovou . 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navržené zástupce do DSO Orlice Josefa Novotného 
starostu obce Záměl a jeho zástupce Milenu Kaplanovou místostarostku. 
 
 



Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 3.6.0.  bylo přijato. 
 
 
 
3.7.0. Delegování zástupce do DSO Mikroregionu Rychnovsko. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na delegování zástupce do DSO 
Mikroregionu Rychnovsko. Byly podány následující návrhy: Členi zastupitelstva Josef Myšák 
a Ing. Miroslav Rozkot CSc. navrhli zvolit starostu Josefa Novotného a Milenu Kaplanovou. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko 
Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navržené zástupce do DSO Mikroregionu Rychnovsko 
Josefa Novotného starostu obce Záměl a jeho zástupce Milenu Kaplanovou místostarostku. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 3.7.0.  bylo přijato. 
 
 
3.8.0. Delegování zástupce do MAS Splav. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na delegování zástupce do MAS 
Splav. Byly podány následující návrhy: Členi zastupitelstva Josef Myšák a Ing. Miroslav 
Rozkot CSc. navrhli zvolit starostu Josefa Novotného a Milenu Kaplanovou. Před hlasováním 
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navržené zástupce do MAS Splav Josefa Novotného 
starostu obce Záměl a jeho zástupce Milenu Kaplanovou místostarostku. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 3.8.0.  bylo přijato. 
 

 



3.9.0. Delegování zástupce do valné hromady společnosti Aqua 
Rychnov nad Kněžnou. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na delegování zástupce do Aqua 
Rychnov nad Kněžnou. Byly podány následující návrhy: Členi zastupitelstva Ing. Josef 
Myšák a Ing. Miroslav Rozkot CSc. navrhli zvolit starostu Josefa Novotného a Milenu 
Kaplanovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit 
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navržené zástupce do Aqua Rychnov nad Kněžnou 
Josefa Novotného starostu obce Záměl a jeho zástupce Milenu Kaplanovou místostarostku. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 3.9.0.  bylo přijato. 
 
 
3.10.0. Delegování zástupce do školské rady MŠ a ZŠ Záměl. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na delegování zástupce do školské 
rady MŠ a ZŠ Záměl. Byly podány následující návrhy: Členi zastupitelstva Ing. Josef Myšák 
a Ing. Milena Krupičková navrhli zvolit Ing. Miroslava Rozkota CSc. Před hlasováním byla 
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navrženého zástupce do školské rady MŠ a ZŠ Záměl  
Ing. Miroslava Rozkota CSc. 
 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 3.10.0.  bylo přijato. 
 
 
 
3.11.0. Schválení smlouvy o zřízení smlouvy budoucí na věcné 
břemeno s povodím Labe číslo 1DHM140286 na výpust k ČOV. 
Předsedající předložil ke schválení smlouvu o zřízení smlouvy budoucí na věcné břemeno s 
povodím Labe číslo 1DHM140286 na výpusť k ČOV v obci Záměl. Před hlasováním byla 
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo. 

 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu na věcné břemeno s povodím Labe číslo 
1DHM140286 na výpusť k ČOV. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu k podpisu smlouvy na věcné břemeno s povodím 
Labe číslo 1DHM140286 na výpust k ČOV. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 3.11.0.  bylo přijato. 
  
 
 
3.12.0. Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 
ES00400 ze dne 16.6.2014 
Předsedající předložil návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace č. ES00400 ze dne 
16.6.2014. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě č. ES00400 ze dne 16.6.2014 o poskytnutí 
dotace na zpracování projektové dokumentace „ Intenzifikace ČOV Záměl “. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu k podpisu dodatku č.1ke smlouvě č. ES00400 ze 
dne 16.6.2014 o poskytnutí dotace na zpracování projektové dokumentace „ Intenzifikace 
ČOV Záměl “. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 3.12.0.  bylo přijato. 
 
 
 3.13.0. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2014 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na jmenování členů inventární 
komise pro rok 2014. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Josef Myšák navrhl 
zvolit Ing. Miroslava Rozkota, Štěpánku Slezákovou, Janu Trejtnarovou. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje  členy inventární komise pro rok 2014 Ing. Miroslava 
Rozkota, Štěpánku Slezákovou, Janu Trejtnarovou. 
 
 



Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 3.13.0.  bylo přijato. 
  
 
 
3.14.0. Poptávkové řízení k podání cenové nabídky „Zateplení 
obecního úřadu a knihovny v obci Záměl“. 
Předsedající předložil žádost na oslovení firem pro podání cenové nabídky a prokázání 
kvalifikace na projekt „ Zateplení obecního úřadu a knihovny v obci Záměl “ 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl na své pracovní schůzce  konané dne 3.11.2014 schválilo zadávací 
dokumentaci k výběrovému řízení a podání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace 
na projekt „ Zateplení obecního úřadu a knihovny v obci Záměl “. 
Firmy k přímému oslovení jsou součástí přílohy výběrového řízení: 
1/ Racio stavební firma s.r.o., Kostelec nad Orlicí, Masarykova 318, Častolovice 517 50 
2/ Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk 517 54 
3/ Ing. Václav Hynek, Stavební a obchodní firma, Severní 655, Opočno 517 77 
4/ Stavitelství EU s.r.o., Husovo náměstí 99, Vamberk 517 54 
5/ Kerson spol. s.r.o., Dobré 80, Dobré 517 93 
6/ Rekos Ševčík s.r.o., Československé armády 1401, Vamberk 564 01 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 3.14.0.  bylo přijato. 
 
 
3.15.0. Poptávkové řízení k podání cenové nabídky „ Zařízení na 
úpravu a shromažďování odpadů ve sběrném dvoře pro obec 
Záměl “. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předsedajícím ke schválení předloženo poptávkové řízení pro 
podání cenových nabídek pro projekt „ Zařízení na úpravu a shromažďování odpadů ve 
sběrném dvoře pro obec Záměl “ na pořízení kontejnérů a štěpkovače a vybrání firmy, na 
základě výběrového řízení, která dodá zařízení a stroje. 
Byla sestavena výběrová komise, která dne 20. 11. 2014 ve složení: předseda Ing. Josef 
Myšák, místopředseda Josef Novotný, členka Renata Štefková, vyhodnotí nabídky a vybere 
firmu, která dodá zařízení a stroje pro projekt „ Zařízení na úpravu a shromažďování odpadů 
ve sběrném dvoře pro obec Záměl “. 
 
 
 



Na pořízení kontejnérů byly osloveny firmy: 
1) Agroservis Záměl s.r.o., Záměl 228, Potštejn 517 43 
2) Radek Sokol, Rybná nad Zdobicí 78 
3) Jan Mareš, Tyršova 331, Vamberk 517 54 
 
Na pořízení štěpkovače byly osloveny firmy: 
1) Agroservis Záměl s.r.o., Záměl 228, Potštejn 517 43 
2) P & L, spol s.r.o.,Brněnská 33, Žďár nad Sázavou 591 01 
3) N.O.P.O.Z.m. s.r.o., Sečská 149, Slatiňany 528 21 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje podání cenových nabídek a výběrovou komisi ve 
složení: předseda Ing. Josef Myšák, místopředseda Josef Novotný, členka Renata Štefková 
pro projekt„ Zařízení na úpravu a shromažďování odpadů ve sběrném dvoře pro obec Záměl “ 
na pořízení kontejnérů a štěpkovače. 
  
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 3.15.0.  bylo přijato. 
 
 
3.16.0. Pravomoc starosty provádět rozpočtové opatření. 
Zastupitelstvu obce Záměl je  ke schválení předložena žádost předsedajícího provádět 
rozpočtová opatření do výše 100 000,- Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost pana starosty provádět rozpočtová opatření do 
výše 100 000,- Kč. 
S rozpočtovou změnou musí být zastupitelstvo seznámeno na nejbližším veřejném zasedání 
po provedení rozpočtové změny. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 3.16.0.  bylo přijato. 
 
 
3.17.0. Výběrové řízení „ Svážíme bioodpad z obce Záměl “. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předsedajícím předložen ke schválení výsledek výběrového 
řízení na projekt „ Svážíme bioodpad z obce Záměl “.  
 
Dne 20. 10. 2014 v 10.00 hod. byly otevřeny obálky s nabídkami. 
nabídka č. 1: Agroservis Záměl s.r.o., Ing. Jan Bělka, Záměl 228, Potštejn 517 43,  
nabídka č. 2: P&L, spol.s.r.o., Biskupce 206, Biskupce u Luhačovic 763 41  



nabídka č. 3: Technocar s.r.o., David Janků, Sofijské nám. 3400, Praha 4, 143 00. 
Otevírání obálek se zúčastnili všichni zvolení členové hodnotící komise ve složení: předseda 
Ing. Josef Myšák, místopředsedkyně Jaroslava Pišlová, členi Josef Novotný a Pavlína 
Plesová. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje výsledek výběrového řízení na projekt „ Svážíme 
bioodpad z obce Záměl “. 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nejvhodnější nabídku společnosti Agroservis Záměl 
s.r.o., Záměl 228, Potštejn 517 43  na projekt „ Svážíme bioodpad z obce Záměl “,  která 
obsahuje nejnižší nabídkovou cenu z hodnotících firem na projekt a  to ve výši 2 988 700,-Kč. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s vybranou firmou 
Agroservis Záměl s.r.o., Záměl 228, Potštejn 517 43 na projekt „ Svážíme bioodpad z obce 
Záměl “.  
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 3.17.0.  bylo přijato. 
 
 
3.18.0. Projekt „Výměna oken u čp. 126 škola v obci Záměl “. 
Zastupitelstvu obce Záměl jsou předsedajícím předloženy nabídky oslovených firem na 
projekt „Výměna oken u čp. 126 škola v obci Záměl “. 
 
Oslovené firmy: 
1) Stavona, spol s.r.o., České Libchavy 561 14  
2) Vekra, Windows Holding a.s., Hlavní 456, Lázně Toušen 250 89 
3) Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk 517 54 
    
Návrh usnesení: 
Dne 20.10.2014 po telefonickém kontaktu s paní Renatou Fodorovou z Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje byla svolána pracovní schůzka zvoleného zastupitelstva obce 
Záměl, na které zastupitelé schválili  oslovit tyto firmy:  
1) Stavona, spol s.r.o., České Libchavy 561 14,  
2) Vekra, Windows Holding a.s., Hlavní 456, Lázně Toušen 250 89, 
3) Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk 517 54  
k podání cenových nabídek na projekt „Výměna oken u čp. 126 škola v obci Záměl “.   
Dle dohody bylo domluveno, že výběr firmy bude proveden na nejbližším veřejném zasedání. 
Na veřejném zasedání dne 4.11.2014 byla vybrána firma Vekra, Windows Holding a.s., 
Hlavní 456, Lázně Toušen 250 89, která měla nejnižší cenovou nabídku 588 351,78-Kč. 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje zhotovitele projektu „Výměna oken u čp. 126 škola v 
obci Záměl “ firmu Vekra, Windows Holding a.s., Hlavní 456, Lázně Toušen 250 89. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu k podpisu smlouvy se zhotovitelem projektu 
„Výměna oken u čp. 126 škola v obci Záměl “ s firmou Vekra, Windows Holding a.s., Hlavní 
456, Lázně Toušen 250 89. 
 



Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 3.18.0.  bylo přijato. 
 
3.19.0.  Výběrová komise pro účel: projekt „Zateplení obecního 
úřadu a knihovny v obci Záměl“. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předsedajícím předložen návrh na sestavení a schválení 
výběrové komise, která bude hodnotit nabídky a vybere firmu, která vyhotoví  projekt: 
„Zateplení obecního úřadu a knihovny v obci Záměl“. 
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl sestavilo a schválilo výběrovou komisi ve složení: předseda:  
Ing. Josef Myšák, místopředseda: Renata Štefková, člen: Josef Novotný, Pavlína Plesová. 
Náhradníci: Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková, Ing. Miroslav Rozkot CsC., a Jana 
Trejtnarová. Komise bude hodnotit nabídky a vybere firmu, která vyhotoví projekt:   
„Zateplení obecního úřadu a knihovny v obci Záměl“. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 3.19.0.  bylo přijato. 
 
 
3.20.0. Dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
Královehradeckého kraje na rok 2014. 
Předsedající předložil ke schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
podle pravidel pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek 
sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2014. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
podle pravidel pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek 
sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2014. 
Obec získá, v souladu s Pravidly, na základě výše uvedeného usnesení zastupitelstva kraje 
účelovou neinvestiční dotaci ve výši 10 400,-Kč, která je rozdělena následovně: 
14JPO03 písmeno A) výdaje na odbornou přípravu: 10 400,-Kč 
14JPO03 písmeno B) výdaje na uskutečněný zásah JSDH obce na výzvu územně příslušného 
operačního a informačního střediska HZS mimo její území obvod ( částka byla schválena na 
základě Vámi podané žádosti o uhrazení těchto výdajů a následně konzultaci s Hasičským 
záchranným sborem Královéhradeckého kraje): 0,-Kč 
14JPO03 písmeno C) výdaje na věcné vybavení neinvestiční povahy: 0,-Kč 
Při uzavření smlouvy bude obec zavázána předat Královéhradeckému kraji ( poskytovateli 
dotace) Vyúčtování- závěrečnou zprávu o čerpání dotace, a to do 31. prosince 2014 na jeho 
adresu. 



Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 3.20.0.  bylo přijato. 
 
 
3.21.0. Delegování zástupce do Euroregionu Glacensis. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na delegování zástupce do 
Euroregionu Glacensis. Byly podány následující návrhy: Členka zastupitelstva Ing. Milena 
Krupičková navrhla zvolit starostu Josefa Novotného. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Zastupitel Ing. Miroslav Rozkot 
doplnil druhého  zástupce Milenu Kaplanovou . 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navržené zástupce do Euroregionu Glacensis Josefa 
Novotného starostu obce Záměl a jeho zástupce Milenu Kaplanovou místostarostku. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 3.21.0.  bylo přijato. 
 
 
 
3.22.0. Rozpočtové opatření č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 / 2014 
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 13, 14,15, 16, 17, 18, 
19, 20 / 2014 / viz příloha. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20 / 2014 / viz příloha. 
  
Usnesení č. 3.22.0. bylo přijato. 
 
 

 
 
 

4. Diskuze. 
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. 1 / 2014  
Zastupitelstva obce Záměl. 
 
 
Skončeno ve :  20.00 hodin 
 
 
 

 
Přílohy zápisu: 
1. Prezenční listina 
2. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce Záměl 
3. Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o 
obcích 
4. Schválení měsíčních odměn pro neuvolněné členy ZO za výkon funkcí 

      5. Rozpočtové opatření. 
 
 
 
 
 
Zapsala:           Milena Kaplanová 
 
 
Starosta:          Josef  Novotný 
 
                                                                                                                                                                                                      
Ověřili:            Ing. Miroslav Rozkot Csc., Ing. Martin Šklíba  
                   
                                                                         
 
                    
                                                                                      
                 
 
 
               
                        
 
 


