
Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného        
dne  21. 1. 2013 v 18.00 hodin v penzionu Orlice.

Přítomni: Josef Novotný, Ing. Miroslav Rozkot CSc., 
Ing. Milena Krupičková, Ing. Josef Myšák, Jaroslava Pišlová a Jan Stašák
Omluven: - Milena Kaplanová
Přítomno:   27 občanů 

Jednání řídí:  Josef  Novotný,  starosta   
                                                                                                                                                  
Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné.

Vážené dámy, vážení pánové, občané obce, 
Srdečně vás vítám na dnešním  27. jednání zastupitelstva obce.

Zapisovatelkou dnešního jednání jmenuji:        Ing. Milenu Krupičkovou
Sčítáním hlasů pověřuji:                                    Jaroslavu Pišlovou
Ověřovateli zápisu jmenuji:                               Ing. Josefa Myšáka a Jana Stašáka             
                                                                                                                                              
Hlasování:
Kdo je pro:                                     6 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:                                     6 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
7.  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy se Správou železniční 
dopravní cesty, státní organizace.    

Návrh usnesení:
7.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal smlouvu se Správou 
železniční dopravní cesty, státní organizace.

Usnesení č. 3  bylo přijato.

  2. Zpráva o činnosti obce

2.1.  Na 14 dní nám byli přiděleni dva pracovníci z MAS Splav, kteří provedli vyřezání keřů 
podél cesty do Dolů.

2.2.  Dne 19. 1. 2013 proběhlo vítání občánků. Poděkování patří paní P.,  K., 
J. K. za organizaci a panu Ž. za namalovaný obrázek do kroniky.

2.3.  Geodetická firma Geodezie Javornice provádí zaměření chodníků v naší obci pro jejich 
převod do majetku obce Záměl.  

2.4.  Sběrný dvůr byl doplněn o chybějící sudy na nebezpečný odpad. Dále probíhají drobné 
úpravy, aby mohl být spuštěn jeho provoz.

2.5.  Byla nám přidělena dotace z programu SZIF Ministerstva zemědělství na zemědělskou 
techniku.

2.6.  Byla podána žádost na dotaci na čistírnu odpadních vod u ZŠ Záměl.

2.7. Proběhla Tříkrálová sbírka. Vybralo se 16 747,- Kč. Děkujeme všem, kteří se do sbírky 
zapojili a zároveň všem těm, kteří na sbírku přispěli.

2.8. V letošním roce oslaví naši hasiči 130 let od založení sboru.



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí. 

Usnesení č. 4 bylo přijato.

3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení

3.1.  Koupě pozemku od pana M. K. . 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení návrh na odkoupení st. parcely č. 275     
a st. parcely č. 276 od pana M. K.. Jedná se o pozemky pod čistírnami odpadních vod ve 
středu obce. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje návrh na odkoupení st. parcely č. 275 a st. parcely
č. 276 od pana M. K.. Jedná se o pozemky pod čistírnami odpadních vod ve středu obce. Cena 
za 1m2 je 120,-Kč, celková částka činí 7 320,-Kč.

Hlasování:
Kdo je pro:                                     6 hlasů
Kdo je proti:                                   0 hlasů
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů

Usnesení č. 5  bylo přijato.

3.2.  Smlouva na kontrolní a administrativní činnost v odpadovém 
hospodářství v naší obci.  
Zastupitelstvu obce je předložena ke schválení smlouva s panem R. S. na kontrolní a 
administrativní činnost v odpadovém hospodářství v naší obci.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu s panem R. S. na kontrolní a administrativní 
činnost v odpadovém hospodářství v naší obci. Činnost bude provádět 
po dobu jednoho roku za částku 2 000,-Kč měsíčně + DPH.

Hlasování:
Kdo je pro:                                     6 hlasů
Kdo je proti:                                   0 hlasů
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů

Usnesení č. 6  bylo přijato.



3.3.  Dotace na pořízení lesnické techniky.    
Zastupitelstvu obce je předložen výsledek dotace na pořízení lesnické techniky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí přidělení dotace na pořízení lesnické techniky 
a její financování.

Usnesení č. 7  bylo přijato.

3.4.  Dotace na dětské hřiště u ZŠ v Záměli.    
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení návrh na podání žádosti na Ministerstvo
pro místní rozvoj na vybudování dětského hřiště u ZŠ v Záměli.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje návrh na podání žádosti na Ministerstvo
pro místní rozvoj na vybudování dětského hřiště u ZŠ v Záměli.
Celkové náklady činí 599 598,-Kč, výše dotace je 400 000,-Kč.

Hlasování:
Kdo je pro:                                     6 hlasů
Kdo je proti:                                   0 hlasů
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů

Usnesení č. 8  bylo přijato.

3.5.  Ceny vodného a stočného.
Zastupitelstvu obce jsou k seznámení předloženy ceny vodného a stočného na příští rok. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí ceny vodného a stočného na příští rok.
Cena vodného …… 34,35-Kč bez DPH
Cena stočného…….35,13-Kč bez DPH

Usnesení č. 9  bylo přijato.

3.6.  Nabídka na nákup vysoušečů.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení návrh na nákup vysoušečů pro obec 
Záměl.



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl neschvaluje návrh na nákup vysoušečů pro obec Záměl za cenu 
12 900,-Kč za jeden kus.

Hlasování:
Kdo je pro:                                     0 hlasů
Kdo je proti:                                   6 hlasů
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů

Usnesení č. 10  nebylo přijato.

3.7.  Rozpočtové opatření 30, 31, 32, 33 / 2012
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením 30, 31, 32, 33 / 2012 /    
viz příloha.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření 30, 31, 32, 33 / 2012 /          
viz příloha.

Usnesení č. 11  bylo přijato.

  
3.8.  Chodník podél silnice III třídy směr Doudleby nad Orlicí.
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení návrh na zpracování projektové 
dokumentace a stavebního povolení na chodník podél silnice III třídy směr Doudleby nad 
Orlicí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje návrh na zpracování projektové dokumentace a 
stavebního povolení na chodník podél silnice III třídy směr Doudleby nad Orlicí.
Občané obce Záměl k této tématice zaujali také kladné stanovisko.

Hlasování:
Kdo je pro:                                     6 hlasů
Kdo je proti:                                   0 hlasů
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů

Usnesení č. 12  bylo přijato.



3.9.  Studie k objektu mlýna čp.26.
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s možností zpracování studie k objektu mlýna čp.26.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí možnost zpracování studie k objektu mlýna čp.26.

Usnesení č. 13 bylo přijato.

3.10.  Závady elektroinstalace v areálu mlýna čp. 26.
Zastupitelstvu obce je předložen ke schválení návrh na odstranění závad elektroinstalace 
v areálu mlýna čp. 26. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje návrh na odstranění závad elektroinstalace v areálu 
mlýna čp. 26. Opravu provede firma Pavel Zářecký za cenu 35 139,70-Kč bez DPH.

Hlasování:
Kdo je pro:                                     6 hlasů
Kdo je proti:                                   0 hlasů
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů

Usnesení č. 14  bylo přijato.

3.11.  Žádost o finanční podporu na výchovnou akci Mezinárodní policejní 
asociace ( IPA ) pro děti v Královéhradeckém kraji 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení žádost o finanční podporu na 
výchovnou akci Mezinárodní policejní asociace ( IPA ) pro děti v Královéhradeckém kraji. 
Akce má děti seznamovat s nebezpečím, se kterým se mohou v souvislosti se silničním 
provozem setkat a učí, jak se chovat a předcházet tím vážným úrazům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl neschvaluje žádost o finanční podporu na výchovnou akci 
Mezinárodní policejní asociace ( IPA ) pro děti v Královéhradeckém kraji.
Finanční podpora by byla využita na celobarevné publikace ( omalovánky ).

Hlasování:
Kdo je pro:                                     0 hlasů
Kdo je proti:                                   6 hlasů
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů

Usnesení č. 15 nebylo přijato.



    
4. Diskuze.

4.1.  Pan starosta seznámil občany s výsledkem Tříkrálové sbírky.

4.2.  Pan L. K. přednesl zprávu o činnosti našich hasičů a jednotky požární ochrany. 

5. Usnesení

Usnesení bylo schváleno dle připraveného návrhu.

6. Závěr

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání č. 27 / 2013  
Zastupitelstva obce Záměl.

Skončeno v :    19,00    hodin

Zapsala:           Ing. Milena Krupičková

Starosta:          Josef  Novotný

                                                                                                                                                                                                      
Ověřili:            Ing. Josef Myšák a Jan Stašák                                                                     
                  



                                                                        

                   
                                                                                     
                

              
                       




