
Zápis z 37. zasedání Zastupitelstva obce v Záméli konaného
dne 16. 12. 2013 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc.,
Ing. Josef Myšák a Jan Stašák
Omluveny: Jaroslava Piš|ová a Ing. Milena Krupičková
Přítomno: 21 občanů

Jednání řídí: Josef Novotný, stalosta

KolNtatova], že zasedánj je usnášeníschopné'

váŽcné dámy, \'ážení pánové, občané obce'
srdečně vás vítán na dnešním 37. jednání zastupitelst\'a obce.

Zapisovate]kou dnešníhoicdnáni jmenuji: Milenu Kaplanovou
Sčitánínr hlasů pověiuji: ]ana stašáka
ověiovateli zápisujmenuji: Ing' Miloslava Rozkota Csc'

a Ing' Josefa Myšláka

Hlasování:
Kdo je pro: 5 hlasů
Kdo je proti: 0 hlasů
Kdo se zdržei hlasovlíní: 0 hlasů

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zrímě1 bere na vědomí.

Usnesení č. 1 bylo BŤijetq'

_ Program dnešního iednání:

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:
Kdoje pro:
Kdo je proti:
Kdo se ZdfŽel h]asování|

5 hlasťr
0 hlasťr
0 hlasů

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zámě1 schvaluje program dnešního.jednán í zastupitelstva obce Záměl.

Usnesení č' 2 bvlo ořiiato.

l. Kontrola přiiatých usnesení
5. Zastupitelstvo obce Záměl pověiuje stalostu podpisem sm]ouvy na koupi pozenrků

s parc. č' 761/4 a 758/ ] od pana Petra Hvězdy' Zaněl čp'54 Za ce]kovou cenrt 29 500,-Kč.
8. Zastupitelstvo obce Záměl pověiuje starostu podpisem smlour'y na koupi pozemku od

spo]ečnostj Farma Ticb1 a spol'^a' s'' Záňěl226 s palc' č. 758/2 o výměře 135 n2 a pozemku
. parc Č' 7- | o,' \ \ mÓie ] l l rŤ' oddělene georŤ<lr'ckjm p.aneln']28- l'iÓ )0l 1

celková částkaje 6 200 Kč.-.
9. Zastupitelstvo obce Záměl pověřujc stalostLt podpisem smlour,y s lng. Davidem

Plištilenr' Ph.D'. Za stadionen 38,12, 276 01 Mělník na zpracování žádosti o dotaci lla
techniku plo sběrné dvory a konrpostárny.

l0. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuie starostLt podpisem snrlouvy s lttg. Davidem
P1íštilem, Ph.D.. Za stadionem j842. 276 0l Mělník na zpracoÝání žádosti o dotaci Z
proglamu oPŽP na sníŽení spotřeby enelgie v budově obecníl]o úřadu v Zámě]i'

l2. Zastupitelstvo obce Zímě] pověřuje starostu podpisem smlou\,T se společností Falma
Tichý a spol. s' r. o.. Zánrěl 226 ía pronájem pozemků s parc. č' 483' ,+85. 487' 1012. 25/'L'
982,'/9312. 10012, 966t6,'79ý6.966t4, 68112. 69t1r. I 00/3 8, 100/18.

l4. Zastupitelst\'o obce Záněl po\'ěřuie stalostu podpisem smlou\_ s Královéhradeckým
krajer'n na ťtčelovorL dotaci na vybavení iednotek SDH'

16. Zastupitelstvo obce Zámělpolěřuje starostu podpisem sm]our'y o dílo s panem
lng. Ladislaven Noskem. Jahodov 9. Rychnov nad Kněžnou 516 01 na vypraco\ánl
dokrimentace skutečného plovedení ( paspolt ) kanaljzace na pozemcích s parc' č' 576/27.
576/21. 1009/2.l,598 v části obce Záměl'

Návrh usnesení:
5. Zastupite]stvo obce Zámě] ber.e na vědomí' že smlouva na koupi pozemtu s paru' c.

761/4a758/I od pana Pctra Hvězdy. Zámělčp'5'l byla podepsána a vložena na Kalastá]ní
úřad r' Rychnově nad Kněžnou' Pozemky byly převedeny'

8. Zástupitelstvo obce Záměl bere na r'ědotní' že smlouva na koupi pozemku od
spo]ťČnosti FJnnc Tich1 a spoL'^a' s'. Záměl226 s par.c' č. 758/2 o výmčie 135 m2 a pozemku
s parr'' č' 77J 6 o \}méie L lj In'oddélené geometlickýI p1ánem 428-136/2013 by1a
podepsiina a vložena na Katastrálni uřad v Rychnově nad KněŽnou'

9. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí. že smIouva s lng' Davidem ?líštilem,
Plr.D'' Za stadionem 3812,2'76 0I Mě]ník na zpraco\'ání Žádosti o dotaci na teclrrriku pro
sběmé dvory a kompostám"v byla podeps.ína a dne 19. l2' 2013 bude podiína dotace'

l0. Zastupilelstvo obce Ziímě] bere na vědomí, že snlouva s Ing. Davidem Plišti]em,
Ph.D.. Za stadionem 3 84),2'76 0I Mě]ník na zpracoviiní žádosti o dotaci z programu oPŽP
na snížení spotieby energie v budově obecniho úřadu v Záměli by]a podepsána a dotace
podána.



l2. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, Že smlouva 5e společnosti Falma Tichý
a spol. s. r. o., Záměl 226 na pronájem pozen]ků s parc. č' 483, 485, 48'7.1012.2511,982,
79312. 100/2,966/6' 19Il6.966/4. 68112- 6911 1. 100/3 8, 100/ 18 by1a podepsána.

14. Zastupitelstvo obce Zámě] bere na vědomí, Že sn'Íouva s Klálovéhradeckým krajem na
účelovou dotaci na vybavení jednotek SDH byla podepsána a vyúčtována na
Klálovéhradeckém krai i.

16' Zastupitelstvo obce Zámělbere na r'ědomí, že sm]ouva o dilo s panen
Ing' Ladisla\'em Noskem, Jahodov 9. Rycbaov nad Kněžnou 5 l6 0 ] n6 1'ypracor ani
dokunentace skutečného provedení ( paspod ) kanďizace na pozemcich s parc. č. 576/27,
5'7612I. Io09l24. 598 v části obce Záměl byla podepsrína.

Usnesení č' 3 bvlo B!ij4!q

2' Znráva o činnosti obce

2J. Zaněslnanci obce 7ateplili prostor nad dílnou za školou.

2 By1o podáno pět žádostí o dotace na rok 20i 3.

23 Králo\'éhradecký kaj odsouhlasil bezp]atný převod pozemků pod chodníkem podél
kornunikace III/3l67 v obci Zámě]'

Návrh usnesení:
lastupitelstro obce,/ánlel bcrc n" \édori.

Usneseni č. ,1 b)'lo BÚpÉo.

3' Záležitosti předkládané zastupitelstvu k proiednání a schválení

!! Rozpočet obce Záměl na rok 2014'
ZastLrpitelstvu obce Zánč]je ke schválerrí před]ožen rozpočet obce Zámél na rok 20l4
a pilcpé\ek pro piisoé\(o\ou organizaci lš c i\y'Š lcmél na rok.20l4'

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schva1uje rozpočet obce Záměl na rok 2014 jako r,yror naný r e

Úši 6 318 200,- Kč. Závazným ukazate1em pro obec jsou paragraf'v. Dále schvaluje piíspěvek
pro příspčvkovou organizaci ZS a MS Záměl ve výši 600 000,-Kč.

Hlasování:
Kdo je pro: 5 l-la.u
Kdo je prori: 0 hla.ů
Kdo se zdrzel hlcsoráni: u hlc:u

Usnesení č.5 bylo přjja:o.



!.!.. Směnná smlouva mezi obcí Záměl a paní Petrou Novotnou, Záměl 125.
Zasiupite]stvu obce Zámělje ke schvá]ení předloŽer'ra směrrná sm]ouva mezi obci Záměl'
na pozenrky s parc. č' 983/3 a 768/1 s výměrou l003 m' a Petrou No\'otnou. Zá ěl 1)5,
na pozenky s parc. č' 71912, 1II2,15612 s ýýtněrou 893 m2.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje směmou smlouvu mezi obcí Záměl. na pozenky
s parc. č' 983/3 a 768/ l s výměrou 1003 m2 a Petrou Novotnorl Zírněl 125' na pozemty
s parc. č' 749/2' 1 112' 756/2 s výměrou 893 m2'
Rozdíl ve výměře pozemků v metrech ie l 10 m2 , částka za 1 .' činí 25'-Kč'
Rozdíl l' penězícb činí 2 750'-Kč, který pauí Petla Novotná ubíadí obci Záměl'
Návrh r'ra řízeni o povolení vkladu na Katastrální úřad fuadí obec Záněl.
Zastllpilelstvo obce Záměl pověiuje s1alostu podpisem směnné smlouvy mezi obci Záněl'
na pozen <y s parc. č' 983/3 a 768/1 s výLDéIo u L 003 m) a Petrou No\ otnou' Záměl 125'
na pozemk'v s parc. č' 74912, 11D' 7 5612 s yýměrou 893 m':.

Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se ZdrŽel h]asování:

Usnesení č.6 bv1o Dřiiato.

Hlasování:
Kdo je pror
Kdo je proti:
Kdo se zdrže1 h1asor'iiní:

Usnesení č.7 bvlo Dřiiato.

!! Smlouva o věcném břemeni mezi obcí Zíměl a panem Petřem
Hvězdou' Záměl 54.
Zastupjtelstvu obce Zámělje ke schválení předložena nabídka parra Petla Hvězdy na uzavření
srllouvy o včcnún břeneni ( práva jízdy a cl'iůze ) na pozenrek 759/6 oddělený geometrickým
plánen čísIo ,128-136/2013 jehož je vlastníkem.

Návrh usnesení:
Zastupjtelstvo obce Záměl schvaluje uzavření srnlouly o věcuém břeme ( prár'a jizdy
achůZe ) na pozemek 759/ó oddělený geometrickým plánem číslo 428-136/2013'
Sm1ouva se uzavíťá mezi obcí Zámě1 a v1astníkem pozemku panem Petřem Hvězdou.
Záměl 54' věcné biemeno se zřizuje úplatně za částku 2 000.-Kč'
Zastupitelstvo obce Ziímě] pověřuje stalostu podpisem smlouvy o vécném břeneni ( práva
j izdy a chúze ) na pozemek 759/6 oddělený geometríckým planem čís]o 428- 136/2013 s
vlastnikem pozemku panem Petren ljvězdou' Záměl 5'1'

5 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

5 hlasťr
0 hlasů
0 hlasů



].{ Žádost manželů Gru|ichoqých, Záměl2l8.
Zastupitclst\.Ll obce Zámě]je ke schválení předloŽena žádost manŽeIů Grulichových.
Záměl 218 o úpraltr Žádosti oboe ZárrTěl o vydání pozemků v katastrálnínr území Zámě]
adresované Státnímu pozemkovému úřadu Pralta' Krajskému pozenúor'ému úiadu pro
IQálovélrradecký krai se síd1em v Hradci Králo\'é, a to v}.r]ětí pozemku' parcely pfuc. č'
100/23 v obci a katastťálním ú7emí Zánlěl

Návrh usnesení:
ZastLlpitelstvo obce Zámě1 schva1uje žádost manže]ů Grulichových, Zárrlčl 2] 8 o úpra\,'tl
Žádosti obce Záměl o r'ydání pozenrků v katastrálním území Zánrěl adresované Státnín'iu
pozenkováIu úřadu Praha. Kťajskému pozemkovému úřadu pro Královéhradeoký kmj se
sidlem v Hradci Klá1ové, a to \'ynětí pozemku, parcely parc. č- l00/23 v obci a katastrálním
území Zár'rrěl'

Hlasování:
Kdo je pro: i hl..r.u
Kdo je protr: 0 hla.U
l.,do .e zdrzel hla:or in': U hhsu

lJsnesení č. 8 b\'lo piiiato.

35 M€morandum o potvrzení společného zájmu mezi obcemi.
Zastupite]stvu obce Záměl je ke schválení před1oŽeno memoranduú o potvrzení společného
Zájmu při řešeni dopra\'Ťí obslužnoSti mikťoregionu se zv1áštním ziete]em k osobní Železniční
dopnvě,

' Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zánrěl schvaluje memor'andurn o potwzení společného zájnu při řešení
dopravní obslužnosti mikoregionu se zvláštním zřetelelr k osobní Železiční dopravě
Zastupitelstvo obce Záměl pověřu.je stalostu podepsáním a předánín'r memoranda o potvzení
společného zájmu pří řešeni dopravní obs1užnosti mikoregionu se zvláštním zřetelem
k osobni že]ezničltí dcrpravě Královéfuadeckému kaji'

HIasoYání:
Kdoje pro: 5 hlasů
Kdo je pro.i: 0 nlasu
Kdo se zdtžel l' asoviíní: 0 h1asů

Usnescní č. 9 bv1o piiiato-



]','!. SmIouva na kontrolní a administrativní činnost v odpadovóm
hospodářství v naší obci.
Zastupitelstvu obceje předIožcna ke schválení sm1ouva s panem Radkem Sokolenr,
Rybná nad Z.lobnicí čp. 78 ná kontlolní a administratil'ní činnost v odpadovém hospoctářství
v naší obci

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ziiměl schvaluje smlouvrr s panem Radkem Sokolem. Rybná nad
Zdobnicí čp' 78 na kontrolní a adnlillistlativní činnost \'odpadovém hospodařství v naší obci.
cinnost bude provádět po dobu jednoho loku od 1' 1' 2014 do 3l ' 12. 2014 Za částku
2 000.-Kč měsíčně'
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlour'y s paneDl Radken soko1em.
Rybná nad Z'dobrricí čp' 78 na kontrolní a administrativní činnost v odpadovénr irospodiířstr'í
v naší obci. cirulost bude provádět po dobu jednoho roku od 1. 1. 2014 do 31. 12' 2014.

Hlasování:
Kdo je pro: 5 hlasů
Kdn je proLir 0 hla.u
Kdo .c ., drzel h]asot iri: 0 hla.ů

Usnesení č' 10 bYlo B!ij4!q'

!! Smlouva o sdružení prostředků na společnou jednotku požární
ochrany pro obec Proruba.
Zas|upitelstvu obccje předloŽena ke schválení smlouva o sdruŽení plostiedků na Společnou
jednotku požární ochlany plo obec Proruba' PIo Ílče]} této smlouvy se za společnorrjednotku
požiíIí ochany považuje JPo obce Zánlě1'

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zámě1 schvaluje smlouvu o sd jŽení piostředků na společlou jednotku
požární ochmny pro obec Ploruba' Pro ťrčely této sn ou\.}- se za společnou.iednotku požámí
ockarr1' považrje JPo obce Zarně1'
Zastupite]st\'o obcc Zfuněi pověhlje staíostu podpisem sn' ouly o sdružení prostředků na
společnou jednotku požární oohranv plo obec Proruba.

IIlasování:
Kdoje pro: 5 hlasů
Kdo 'c prn.i: 0 hlasů
KJu .e zdrŽcl hlasovcni: 0 l asl

Usnesení č. 1l bvlo piiiato'



f.!. Smlouva o sdružení prostředků na společnou jednotku požární
ochrany pro obec Polom.
Zastupitelstvu obcoje piedložeta ke schváleuí smlouva o sdruženi prostředků na společnou
jednotku požární ochrany pro obec Polom' Pro účely této sm]ouvy se za společnoujednotku
požární ochfany povaŽuje JPo obce Záměl.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zá1něl schvaluje sn ouvu o sdruŽení plostředků na společnou jednotktt
poŽámí ochrany pro obec Polom. Pro účely této smlou\'y se za společnou jednotku poŽámí
ochrany povaŽuje JPo obce Záměl.
Zastupitelstvo obce Zlíměl pověiuje starostu podpisem smlouvy o sdruŽení prostiedků na
společnoujednotku poŽárni ocfuany pťo obec Po1oln.

- Hlasovánii
Kdo je pro: 5 hlasů
Kdo je proti: 0 hlasů
Kdo se zdrže] ]rlasoviiní: 0 hlásli

Usnesení č. 12 b\4o piiiato'

3.9. Zádost TJ sportovního klubu Zámě| o příspěvek na výstavbu ZáZemí
na voIejbaloyých kurtech.
Zastupitelstvu obce Zfunělje přecl]oŽena ke schválení Žádost o příspěl'ok na qýlstavbu zázemí
na volejbalových kurtech' Celkor'á cela zázemí činí 68 584.-Kč'

Návrh usnesení:
_ Zastupitelstvo obce ZáIě1 schvaluje příspěvek pro TJ spofiovní klub Zrímě] na výstavbu

zázemi na volejbalových kullech ve l'ýši 30 000,-Kč.

IIlasování:
Kdoie pro: 5 hlasťr
Kdo je prot1: 0 hlasů
Kdo se zdržel hlasoviíní: 0 hlasů

Usnesení č. lj bylo přijato'

!! Finanční příspěvek pro sociá|ní výbor od firmy Tercie
Zastupitelstvu obce Zráněl je předložen ke schválení l'jnanční příspěvek pro sociální r''ribor or1
firmy Tercie, Doudleby nad orlicí 517 42, zastoupenou panen Jiřínr Kap]anem.



Návrh usnesení:
Zastupite]stvo obce Zámě] schvaluje finanční příspěvek ve výši 2 726'_Kč plo sociální výbor
od firmy Tercie' Doudleby nad orlicí 517 42. zastoupenou panem Jiřím Kaplanem'

Hlasování:
Kdo je pro: 5 h1asů
Kdo je proti: 0 hlasů
Kdo se Zdržel hlasování: 0 hlasů

Usnesení č. 14 bvlo Dřiiato.

3.14. Rozrročtové opatření č. 22. 23. 24 / 2l03
Zastupitelstvo obce Zámělje seznámeno s rozpočtovým opatřením č.25'2.6 l 2013 l viz
přiloha.

Návrh usnesení:
Zastupite]stvo obce Ziiměl bere navědomí rozpočtové opatiení č. 25.26l2()13 lýizpiiloha.

Usnesení č' 15 bv]o B[i41a.

3.10 Pověření osob k provedením inventur
Zastulitelstvo obce pověřuje provedením inventur pana lng. Miros]ava Rozkota csc' . účetní
paní Stěpríniu Slezákovou a pání Janu Trejlnarovou

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pověřeni provedením inventur pana lng' Míroslava Rozkota
Csc' . účetní paní stěpántu Slezákovou a paní Janu Trejtnarcvou

Hlasování:
Kdoje pro: 5 hlasťr
Kdoje proli: 0 hlasů
Kdo se zdrŽel hlasováni: 0 hlasů

Usnesení č. 16 bvlo přiiato'

'1. Diskuze.

ltl Do diskuz e nebyl vznesen žádný příspěvek.



5. IJsnesení

Usnesení bylo schváleno dle připraveného náwhu'

6. Závér

Pan starosta poděkovď přítomným Za účast a ukončilveřejné zasedání č. 37 / 20l3
Zastupitelstva obce Záměl'

Skončenov: 19.00 hodin

Zapsala: MilenaKaplanová

stařosta: .IoseťNovotnÝ

ověřilil Ing. Miřoslav Rozkot CSc. a Ing. JosefMyšák


