
Zápis z30. zasedáníZastupitelstva obce v Záměli konaného
dne 15. 4. 2013 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Přítomni: Josef Novotnýo Milena Kaplanovárlng. Miroslav Rozkot CSc.,
Ing. Milena Krupičková, Ing. Josef Myšák, Jaroslava Pišlová a
Jan Stašák
Omluven: -
Přítomno: 11 občanů

Jednání řídí: Josef Novotný' starosta

Konstatoval, že zaseďání je usnášeníschopné.

Yážené dámy,vážení pánové' občané obce,
Srdečně vás vítám na dnešním 30. jednání zastupitelstva obce.

Zapisovatelkou dnešního jednání jmenuji: Milenu Kaplanovou
Sčítáním hlasů pověřuji: Jaroslavu Pišlovou
ověřovateli zápisu jmenuji: Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Josefa Myšríka

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ZáměI bere na vědomí.

Usnesení č. 1 b}'lo přijato.

proeram dnešního I

1. Kontrola přijat'ých usnesení
2. Zpráva o činnosti obce
3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projedn ání 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 zdržel hlasování:

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce ZáměI.

Usnesení č. 2 bylo přijato.

1. Kontrola přiiatÝch usnesení
3.5. Zastupitelstvo obce ZáměI pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo S panem
Ladislavem Noskem, Jahodov 9, Rychnov nad KněŽnou na zajištění technického dozoru
investora při přípravě a provádění stavby ,,Čistička u školy v obci ZáměI,, s registračním
číslem žáďosti 13 l 0 I 8 l 4 1200 l 002 l 00024 I .

3.6. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s panem RNDr.
Tomášem Kýlíkem, Purkyňova 691, Kostelec nad orlicí na Vypracování výběrového Ťízení
na akci ,,Čistička u školy v obci Záměl,, s registračním číslem žádosti
1 3 I 0 r 8 I 41200 I 002 I 000241 .

3.l1. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smluv s Královéhradeckým
krajem a vyjednáníbezplatného převodu pozemků pod chodníky se SÚS.
3,12. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu vypracováním a schválením textu výzvy
na stavbu 

',Čistička u školy v obci Záměl,,s registračnim číslem žáďosti
13 l0I8l 4L200/002/000241 a oslovením dodavatelů.

Návrh usnesení:
3.5. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta obce podepsal smlouvu o dílo
S panem Ladislavem Noskem, Jahodov 9, Rychnov nad KněŽnou na zajištění technického
dozoru investora při přípravě a provádění stavby ,,Čistička u školy v obci ZárněI,, s
registračním číslem žádo sti I 3 l 0I 8 l 41200 l 002 l 00024 I .

3.6. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, Že starosta obce podepsal smlouvu S panem
RNDr. Tomášem Kytlíkem, Purkyňova 691, Kostelec nad orlicí na vypÍacování výběrového
Íízeni na akci ,,Cistička u školy v obci Záměl,, s registračním číslem žádosti
r 3 I 0 1 8 I 41200 I 002 I 000241 .

3.12. Zastupitelstvo obce Zěn'Ěl bere na vědomí, že byla vypracována zadávací dokumentace
k výběrovémltizenína stavbu,,Čistička u školy v obci Záměl,,sregistračním číslem žádosti
13 l 0I8 l 41200 l 002 l 00024I a byly poptány fi rmy dle určení zastupitelstvem.
3.11. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, Že se připravují smlouvy
s Královéhradeckým krajem a vyjednává sebezplatný převod pozemků pod chodníky se SÚS.

Usnesení č. 3 bylo přijato.



2. Zpráva o činnosti obce

2.1. v pátek 19. 4.2012 vyjde v Deníku Rychnovska o Zámělí člránek.

2.2. Proběhl sběr železaa papíru hasičů.

2.3. ByIy provedeny elektrorevize budovy školy, tělocvičny' garátže obecního úřadu,
administrativní budovy a garáže, které má v pronájmu Farma Tichý.

2.4. Nastoupili na VPP dva zaměstnanci pan Alexander Duna a pan Petr Kreuzer.

2.5. pan oldřich Nermuť skácel bŤízuu školy a modřín z důvodu ýstavby čističky.

2.6. Došlo k dohodě s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových dojde
k rozdělení parcely a následném převodu na obec ZáměL

2.7 . poďal jsem žádost o převod pozemku z Povodí Labe na obec Záměl' jedná se o pozemek
pod čistírnou odpadních vod zaPenzionem orlice.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí.

Usnesení č. 4 b}'lo přijato.

3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k proiednání a schválení

3.1. Návrh na výběrovou komisi.
Zastupitelstvu obce Zámělje předloŽen ke schválení návrh na výběrovou komisi' která vybere
firmu na provedení stavby ,,Čistička u školy v obci ZáměI,, s registračním číslem Žádosti
13l0l8l412001002/00024I. Komisi budou tvořit všichni členové zastupitelstva a komise se
sejde 26. 4' 2013 v 15.00 hodin na obecním úřadě.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ZáměI schvaluje návrh na výběrovou komisi, která vybere firmu na
provedení stavby ,,Čistička u školy v obci Záměl,, s registračním číslem Žádosti
1310181412001002/00024l aurčilo 26. 4.2013 jako den otvírání obálek. Komisi budou tvořit
všichni členové zastupitelstva

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

Usnesení č. 5 bvlo přijato.



3.2. Dofinancování projektu dovybavení sběrného dvora.
Zastupitelstvu obce Zámělje předloženo ke schválení dofinancování projektu dovybavení
sběrného dvora vyšší částkou oproti plánovanému projektu nákup traktoru bude dofinancován
částkou 650 000,-Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje příjem dotace a schvaluje dofinancování projektu
dovybavení sběrného dvora vyšší částkou oproti plránovanému projektu nákup traktoru bude
dofinancován částkou 650 000,-Kč. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu obce
přípravou výběrového Ťízení zadávací dokumentace pťo nákup techniky pro manipulaci
s odpady ve sběrném dvoře s kompostárnou V obci Záměl.

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

Usnesení č. 6 bylo přiiato.

3.3. Nabídky tří tesařských firem.
Zastupitelstvu obce ZáměIjsou ke schválení předloŽeny nabídky tří tesařských firem na
opravu střechy budovy chléva v areálu mlýna.
Zastupitelstvo obce schvaluje nejnižší cenovou nabídku na opravu střechy od firmy Střechy
Matějka' Rájec 22' Kostelec nad orlicí 5I7 4I za cenv I24 I9I,-Kč včetně DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nejnižší cenovou nabídku na opravu střechy od firmy
Střechy Matějka' Rájec 22, Kostelec nad orlicí 5I7 4I Za cenu 124 181,-Kč včetně DPH.

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

Usnesení č. 7 bylo přiiato'



3.4. Zádost SDH Záměl.
Zastupitelstvu obce Zarflělje předložena ke schválení Žádost SDH Záměl na pomoc při
financování oslav 130let SDH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje pomoc při financování oslav SDH do výše 50 000,-Kč.

Hlasování:
Kdo je pro: 6 hlasů
Kdo je proti: 0 hlasů
Kdo se zdržel hlasování: 1 hlas Jan Stašák

Usnesení č. 8 b}'lo přiiato.

3.5. Rozpočtové opatření č. 5,6,7 l 2013
Zastupitelstvo obce Zámělje sezniímeno s rozpočtovým opatřením č.5,6,7 l 2013 l viz
pří1oha.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ZarněI bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5,6,7 l 2013 l vizpŤiloha.

Usnesení č. 9 b}'lo přijato.

4. Diskuze.

4.1. Do diskuze nebyl podán žádný příspěvek.

5. Usnesení

Usnesení bylo schváleno dle připraveného návrhu.



6. Závěr

Pan starosta poděkoval přítomn;im zaúčast a ukončil veřejné zaseďání č,.30 l 2013
Zastupitelstva obce ZarněI.

Skončenov: 19'15hodin

Zapsalaz Milena Kaplanová

Starosta: Josef Novotný

ověřili: Ing. Milena Krupičková a Ing. Josef Myšák


