
Zápis z 13 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného         
dne 19. 10. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. 
  
Přítomni:  Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, 
Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav Rozkot CSc.,  
 
Omluven: Ing. Milena Krupičková,  Ing. Josef Myšák, 
 
Přítomno:  15 občanů  
  
Jednání řídí:  Josef  Novotný,  starosta    
                                                                                                                                                  
Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. 
 
Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,  
Srdečně vás vítám na dnešním   ... jednání zastupitelstva obce. 
 
Zapisovatelkou dnešního jednání určuji:  Milenu Kaplanovou 
Sčítáním hlasů určuji:                               Renatu Štefkovou 
Ověřovateli zápisu určuji:            Ing. Martina Šklíbu a Ing. Miroslava Rozkota CSc.,   
                                                                                                                                               
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     5 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:                                     5 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 – Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje : 
     5.  Starostu podpisem smlouvy s paní Renátou Toužimskou, Záměl 220, 517 43 Potštejn 
o pronájem jedné místnosti se sociálním zařízením v administrativní budově v areálu mlýna  
čp. 227. 
     6.  Starostu podpisem smlouvy s paní Martinou Kostruhovou, Záměl čp. 211, 517 43 
Potštejn o pronájem jedné místnosti se sociálním zařízením v administrativní budově v areálu 
mlýna čp. 227 za účelem provozovny kadeřnictví. 
     7.  Starostu podpisem smlouvy s panem Zdeňkem Astrem, Chábory 18, 518 01 Dobruška 
na položení dlažby v administrativní budově v areálu mlýna čp. 227. 
     8.  Účetní  paní Štěpánku Slezákovou, aby provedla rozpočtové opatření, které se bude 
týkat dotace na projekt: „ Čistička v obci Záměl “. 
Starostu podpisem smlouvy s Královéhradeckým krajem jako poskytovatelem dotace na 
projekt: „ Čistička v obci Záměl “. 
     9.  Starostu, aby opětovně podal návrh na bezúplatný převod pozemků od Státního 
pozemkového úřadu. Pozemky jsou určeny vydaným územním plánem k zastavění stavbou 
pro bydlení. 
    11.  Starostu podpisem smlouvy s panem Ing. Ladislavem Noskem, Jahodov 9, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou na zajištění stavebního dozoru na stavbu „ Čistička v obci Záměl “. 
 
 
 
 
Návrh usnesení: 
     5.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že smlouva s paní Renátou Toužimskou, 
Záměl 220, 517 43 Potštejn o pronájem jedné místnosti se sociálním zařízením 
v administrativní budově v areálu mlýna čp. 227 nebyla zatím podepsána. 
     6.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že smlouva s paní Martinou Kostruhovou, 
Záměl čp. 211, 517 43 Potštejn o pronájem jedné místnosti se sociálním zařízením 
v administrativní budově v areálu mlýna čp. 227 za účelem provozovny kadeřnictví nebyla 
zatím podepsána. 
      7.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal smlouvu s panem 
Zdeňkem Astrem, Chábory 18, 518 01 Dobruška na položení dlažby v administrativní budově 
v areálu mlýna čp. 227. 
      8.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že účetní  paní Štěpánka Slezáková 
provedla dne 22. 9. 2015 rozpočtové opatření, které se týká dotace na projekt: „ Čistička 
v obci Záměl “. 
Starosta nepodepsal smlouvu s Královéhradeckým krajem jako poskytovatelem dotace na 
projekt: „ Čistička v obci Záměl “. 



    9.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta opětovně podal návrh na 
bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu. Pozemky jsou určeny vydaným 
územním plánem k zastavění stavbou pro bydlení. 
   11.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal smlouvu s panem  
Ing. Ladislavem Noskem, Jahodov 9, 516 01 Rychnov nad Kněžnou na zajištění stavebního 
dozoru na stavbu „ Čistička v obci Záměl “. 
 
Usnesení č. 3  bylo přijato. 
 
 
  2. Zpráva o činnosti obce 
 
2.1.  Je dokončena oprava místností vhodných k pronajmutí v administrativní budově 
v areálu mlýna čp. 227.  
  
2.2.  Státní podnik Lesy České republiky  provádí prostřednictvím firmy, která se zabývá 
výkopovými prácemi čištění potoka v obci Záměl u nové zástavby. 
 
2.3.  Firma Vaspo Vamberk, s.r.o zahájila práce s provedením díla „ Čistička v obci Záměl “. 
 
2.4.  Dopadla dotace na dětské hřiště a byla podepsána smlouva se společností Hřiště s.r.o.  
na jeho realizaci. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 4 bylo přijato. 
 
 
3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení 
 
3.1.  „ Čistička v obci Záměl “  Dodatek č.1. 
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložen dodatek č.1 ke smlouvě uzavřené  
dne 25. 3. 2015 se společností Vaspo Vamberk na akci: „ Čistička v obci Záměl “. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě uzavřené dne 25. 3. 2015  
se společností Vaspo Vamberk na akci: „ Čistička v obci Záměl “. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem dodatku č.1 ke smlouvě uzavřené  
dne 25. 3. 2015 se společností Vaspo Vamberk na akci: „ Čistička v obci Záměl “. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     5 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 5 bylo přijato. 



3.2.  Dotace na výstavbu dětského hřiště u MŠ a ZŠ Záměl.  
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předloženo poskytnutí dotace ič. 117D815003582 
 z Ministerstva pro místní rozvoj na akci: „ Dětské hřiště u MŠ a ZŠ Záměl “. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložené poskytnutí dotace ič. 117D815003582 
z Ministerstva pro místní rozvoj na akci: „ Dětské hřiště u MŠ a ZŠ Záměl “. 
Celkové náklady akce jsou 602 011,30-Kč, výše dotace je 400 000,-Kč. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje účetní  paní Štěpánku Slezákovou, aby provedla 
rozpočtové opatření, které se bude týkat dotace na akci: „ Dětské hřiště u MŠ a ZŠ Záměl “. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy s Ministerstvem pro místní rozvoj 
jako poskytovatelem dotace na akci: „ Dětské hřiště u MŠ a ZŠ Záměl “. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     5 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 6  nebylo přijato. 
 
 
3.3.  Žádost občanského sdružení „ Má vlast-můj domov “ o finanční 
příspěvek.   
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena žádost občanského sdružení „ Má vlast- můj domov“  
o finanční příspěvek na režii a provoz. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost občanského sdružení „ Má vlast- můj domov“  
o finanční příspěvek na režii a provoz ve výši 10 000,-Kč. 
O.s. Má vlast – můj domov je povinno doložit do 1. 11. 2015 faktury na jejich základě jim 
bude příspěvek proplacen. Faktury budou předloženy v originálech. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     5 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 7 bylo přijato. 
 
3.4.  Rozpočtové opatření č. 10,11,12 / 2015. 
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 10,11,12 / 2015 / viz 
příloha. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10,11,12 / 2015 / viz 
příloha. 
 
Usnesení č. 10 bylo přijato. 



 
4. Diskuze. 
 
4.1.  Do diskuze podal na minulém veřejném zasedání obce Záměl pan Ing. Josef Myšák 
příspěvek, který se týkal nepřehledné křižovatky u lávky s vodníkem. 
Zastupitelstvo obce Záměl navrhlo dvě varianty řešení, a to : 
1. Dohodnout s vlastníky nemovitostí sousedících s křižovatkou skácení dřevin, které brání 
v tom, aby byla křižovatka přehledná. 
2. Rozšíření místní komunikace vedoucí křižovatkou, tím by vznikl dostatečný prostor pro 
dvě míjející se vozidla. Dále by se tímto zamezilo možnosti parkování vozidel. 
Řešení bude upřesněno po jednání s Barnetovými čp. 39 a Trejtnarovými čp. 41. 
Situace byla vyřešena variantou číslo jedna. 
 
 
 
5. Usnesení 
 
Usnesení bylo schváleno dle připraveného návrhu. 
 
 
 
6. Závěr 
 
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání  č. 13 / 2015  
Zastupitelstva obce Záměl. 
 
 
 
 
Skončeno v :    19.00  hodin 
 
 
 
Zapsala:           Milena Kaplanová 
 
 
 
 
Starosta:          Josef  Novotný 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                             
Ověřili:            Ing. Martin Šklíba a Ing. Miroslav Rozkot CSc.,                                                                          
 
                    
                                                                                      



                 
 
 
               
                        
 
 


