
Zápis z 34. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného
dne 16. 9. 2013 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Přítomni: Josef Novotný, Milena Kap|anová, Ing. Miroslav Rozkot CSc.,
Ing. MiIena Krupičková' Ing. Josef Myšák, Jaroslava Pišlová a
Jan Stašák
Omluven: -
Přítomno: 18 občanů

Jednání řídí: roser Novotný, starosta

Ko statoval, Žc 7asedání je usnášeníschopné.

Vážené dámy' vážení páno\'é. občané obce,
\t Sldečně vás vítám na dnešnírrr 3,l. .|ednáni zastupitelstva obce.

Zapisovatolkou dnešního jednání jmenLrji: Milenu Kaplanovou
sčítánín hlasů pověřuiiI
ověřovateli zápisu.jnenuji:

HIasování:
Kdoje pro:
Kdoje proti:
Kdo se zdržel hlasovií'tí| 0 hlasů

Návrh usnesení:
lxslJpilel:l\o obce 7ánlél here n" \Čdolnl.

Usnesení č' 1 bv1o Břijalo.

1. Kontrola přijatých usnesení
2, Zpráva o činnosti obce
3. Záležitosli předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení
4. Diskrrze
5. Usnesení
6, Závér

Má někdo připomínky nebo doplnění k dnešnímu programu?
Pokud nikdo nemá připomínky' dávám hlasovat o předloženém programu:

Jaroslavu PišlovoLt
Ing' Milentr Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka

7 h]asů
0 hlasů



I1lltsování:
Kdo je pro:

Kdo je prcti:
Kdo se zdrŽel l'rlasování:

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Návrh usnesení:
x;;ffi;;J;';',rěl schvaluje program dnešního jednání zastLrpitelstva obce Záměl'

Usnesení č' 2 bYlo p!!4q

1' 5ontrqla D iiillÝ9} -us+'9':-e+oýu obce podpisem smlouvy s firmou Agroservisq' Zastupitel\t\o obce Zamél povťrLr]e.s 
| ]ll'^.. 1 1 a< Á?o -]aň viP1ně DPl{-

;"í:i::'i.::]ž#i;!í?iř{i'"ili"l;;""náuou *ul'ir'ou 1 185 679'-Kč včetně DPH-

Návrh usnesení:
i^.'."r,"r"'" "u* 

z.tnél bere na Véclomí' Že stalosta obc.: podepsal snlouvu s 1ir'rnou

ili:'JJ;;.'ž;;;ř ;".' ža-ui zzt, s r i i: Potštein rra akci Poiízení lesnické techniky pIo

obec Záměl a Nakup technrky plo ma pulaci s odpady vc-sběmém d\'oře s kompostárnou

" "ňlZ..al 
r cenore nabidci l l85 o7q.-Kc \Čel'rc DPH'

i'."""'i í*á.r, ,."i.a- 
" 

e.rrrim r'attadaoern a paletovacími vidlemi' byl zakoupen v1ek a

ladlice.

Usnesení č. 3 bylo Jrřiiato'

'íRwI'nÓdánaŽádostodotacinaUPŽPnazaleplenítě]ocvičnyuškolyvobciZaměl':::: "J'_1"'_-'"_-- 
) v řá,',.,ci sÝého projektu několik Zaměstnanců' kteří

2.2. Sctluzenr MAS Spla! nám posk)'tlc

ffi,r 
"u"ior"""aiiňiebrré 

práce na r eřejné zeleni např' sekali tráru' ple1i na školní

,,ahJadé, Ll pilla. u ponlnl\u padljch dld'

2.3. Pan Milan Kušnír spolu s našimi zaměstnanci proved1i oprar''u dveií a omítek na budově

Ihlér,a v areálu bývalého rnlýna čp' 26'

;.;.';;;;ň;uyu"ít" Čov u aooty a v této souvislosti byly opraveny záchody

E;škoiku a kuchyň.

Návrh usnesení:
7ast.tpite'stlo obce 1alnél bere na \édol.1;'

Usneseli č. 4 b)lo p4idq



3.t. Příspěvek na činnost pro ČeskÝ sraz rčelařů o's' v Záměli'

f""*t "]5ň;;* 
7"-li r'yr" p'"ar"'*"'ke schvaleni žadost o příspěvek na ákup včelích

í.'.ripr" c"'r,i "rw rcelarů o''' l Záme|| na r' 20]j

Návrh usnesení:
/xsLuojIelsl\o obce /áfiél sch\aluje ph'pČ\ek ne na\up \ Čellch nlctel' pro Črsky 'raz

iliilá "''' '"rj..i' "" 
|'':o r l. r i""'i.nl'pn.pel ek b.rd< pouŽi] nd'nakuD \ cel'cf 'l1a,eL

;i;ij""il' prlpla. errí p'ooehne pii doloieni l:k'r'1 /J'1J]'up \čelícl' r'Jlek'

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

IIlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržel biasování:

!i4Ěc!'Él bl!-!iij ďs.

Hlasování:
Kdo je pro:

Kdo.je ptoti:
Kdo se zd1Žel hlasování:

Usnesení č' 6 bylo přijato'

3.2.ŽádostpanaMichalatlovorky,bytemZímélčp.l93napronájemčásti
ffi";,il;J;;uu 5 parc'č' 2l2i l á obecniho p"::T\'l i li1i:č;''"2'
)"-*"1i.r''i" 

"u* 
i" prejlozena Le schr"len Ž'dosl pdllx \4icllala Ho\or() bylerl

;';|:í:;.];; ň;;"]"- eJiou"",'ir'o_pozemk.r s parc'o' 21211 a pozenku sparc'č' 212l2'

Návrh usnesení:
il'.'o',"'""á "u* 

záměl schValuje Žádosl panJ lýichala Ho\orLy b}íeln l:měl čp'lq]

iá or""":l. a"",i 
"u"cnlho 

po7emku 5 p:lÍc'č' 2l 2 l a po'eml'' "p!rť'Č' 
2l 2 2 Zx cenu

1.-KČ za l m'zr 1rok.

i".i""ňiri"" 
"u"" 

záměl lověřuje starostu podpisenl smlour y s panem Miclďem

í:ilii:ňil;ž#itplls: "áp'""]'- 
čásii obecrrího pozemkLl s parc'c' 21211

a pozemku s parc'č. 212l2'

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

3.3. Nabídka společnosti Mediatel na prezentaci'obc:' 21'!l':_1^'rr*'nď"'
ř"*"ňr,i"" 

"u"J 
zánrěl je předložena nabidka spoleČnosti Mediatel na plezentaci obce

Záměl na jnternetu ve Zlat'ých stránkách'

Návrh usnesení:
)"].""ll.'"t 

" """ 'á,"nél 
lleschvc]uje llab;dku ocl cpolečnos(i Mediatel n'r 1rczertaci obce

''il:i ;;;;';,;"* 
' "?r"5"t'' 

o'a*á't' '" 
/aL'adr' Ccnou nd celj rok 2 ] oa_Kc bez DPH'



JJ- Směnná smlouva mezi obcí Zámě| a manželi SršňoqÍmi bytem
Zámél čp.9 na pozemky s parc.č. 1039/7 a 1039/6'
Zastupitelst\'u obce Záměl.jc přcdloŽcna žáclost manželů Sršrior,ých na směnu pozemku
sparc-č'1039'17zapozenreksparc.č'10]9'/6-Parcelal039/7jeoddělenaZpozeml(o\'é
parcely' 1039'11 geometrickýn plánem č' 42l-j271f01]. který v-v'pracor'ď parr lrrg. Mi1an
Krsek, Práce geodetické a kartogralické. Panská 1:192. Rychnov nad KrléŽllou'

Návrh usnesení:
!- Zastupite]stvo obcc Zálněl sch\'aluje směnu pozemků s pařc. č' 1039/7 Za pozemek s parc'č'

10]9/6' Parccla 1039/7.je oddě1ena z pozemkové palce11'' 1039/1 geonetrickýn p]ánenr č.
,+2] -327l]0l]. který v]'pncova1 pan lng' lv1ilan Krsek, Práce geodetické a kaftografické'
Prn.\" -102. Rr.fr,'\ r. d Kr,a,/ro.r.
Pozemek s parc.č. l03917 přcjdc do vlastDictví n]anže1úm sršňovým. b)Íem Záměl čp. 9
a pozemek s parc'č. 1039/6 přeide do 1'1astnictvi obce Záměl'
Zastupite1stvo obce Zámě] pověiuje staťostu podpisenr smlour'y s nanŽe]y Sršňovýni, b}|em
Zámčl čp' 9 na smčnu pozemkťl s paťc. č' 1039'/7 Za pozemek s parc.č' 1039/6.

Hlasováni:
Kdo je pro:
Kdo .j e proti :

Kdo sc zdrŽel hlasol'átril

I-Isnesení č. 7 nebv]o piiiato-

Hlasoýání:
Kdo.je pro:
Kdo je proli:
Kdo se ZdŤžel hlaso\'ání:

Hlasováníi
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se Zdrže] Irlasování:

Usnesení č. 9 nebY1o Diijato.

0 hlasů
7 hlasů
0lrlasů

7 h]asů
0 hlasů
0 blasů

0 h1asťr

7 h1asů
0 h]asů

Usneseníč. 8 b}'lo Břjjou

3.5. Žádost paní Marie Karáskové' bytem Záměl čp. 113 o příspěvek na
pobyt v domě s pečovatelskou službou.
Zastupitelstvu obce Zámělje piecl1ožena ke schválení Žádost paní Malie Kaláskové' b}tcm
Záměl čp. 113 o příspěvek na pob}1 \'dornč s pcčovatclskou službou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zátněl neschva1uje žádost paní Marie Karáskové. bytem Záměl čp. 113
o příspěl'ek na pobyt v domč s pcčovatelskott sluŽbou' Současná Situace v rozpočtu obce
nelmoŽňlrie žádosli vyhovět.



]','[ Chodník vedoucí podél silnice první třídy od benzínové pumpy

Fama c.z. do Potštejna
ŽJ*p'J'"- 

"u". 
zariel.je pred1ozen náv|h na lTpřacováni proiektu na lýstavbu chodrríku

poa.t'-'tniaa f\r\rrr lr,d) ro biv t'o'e punpt lJnrr c' do PulilcirJ

i.ol"ttnua aotu-"ntu." Lu6" ,''l'p.o"o' 
"n" 

pro podali Jota.:e no \ } \taťbu c]rodniku podél

sjlnicc první říd-"_.

Návrh usnesení:
ž".,"pli.r.i'" "u* 

záměl sch\'aluje vyplacová']i plojektu na \'ýstavbu chodrríku podél si1nice

nrvní jřír1r' ori bcnzínové pump'v Fana c's' do Po1štejna'

il;ťi;;;;ň;;"" i.'á"'uop.u'o"enu pro poclání dotace na výstavbu chodníku podél

silnjce první tříd!'.

IIlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdr'Žcl h1asol át'tí l

Usnesellíč' 10 b}'lo Dřijalo.

HlasovánÍ:
Kdo ie pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdr'Žel lrlasor át'tí l

Usnescní č' 12 bylo BiÚ4!q

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Návrh usnesení:
Zastlloitelstvo obce Zaměl bere na védomí rozpočtové opaticní

č' 14'] 5.16,17'18.19 / 2013 / viz přiloha'

Llsrresení č' 11 bllo přti'qlq

3.8. Komise na ví'běror é řízeni ČoV u školy v obci Záměl 
" 

sadové úpravy"

ffi*ř"l'i 
" "u.'" 

Žamél mr-rsl \]brol a Schválit člen''_ výběrové komise pro účel dotace na

akci Čov u ško]y 1' obci Záměl .' saclovó úpravy "'

Nár rh usnesen í:
Ž".,"pi "r.i'" "t* 

záněl r''vbirá a schvaluje tÍo členy výběJo!é-komise na akcl cU\
u sroiv u ob"i zenle1'. sac'lové úprav1- '' : JoscfNovotný' Mi1ena Kaplanová'

Jaros1ava PiŠ1ol'á. lng. Milena Krupičkor'á a Jan stašák'

7 hlasů
0 hlasťr

0 hlasů

7;' ';*:,' -].- ^''-' 
J" *rnar |eno c ro'/po' lÚ\ \ '] opal_e']'Ir

č' 14,15.16.17.l8.19 / 20l3 / viz příloha'



!- 6. Zipér

Pan starosta poděkovalpřítolnn:im za účast a úončil veřejné zasedání č 34 / 2013

Zastupitelstva obce Záměi'

{! Do diskuze nebyl vznesen Žádný příspěvek'

5' Usnesení

l]snesení bylo schvaleno dle připraveného návrhu'

Skončeno v: 19.30 hodin

Zapsalal Milena Kaplanová

stařosta: Josef Novotný

4- Diskuze.

ověřili: Ing. Milena Krupičková a Ing' JoseíMyšák


