
Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného         
dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. 
  
Přítomni:  Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, 
Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,  
Ing. Josef Myšák, 
 
Omluven:  - 
 
Přítomno: 13 občanů  
  
Jednání řídí:  Josef  Novotný,  starosta    
                                                                                                                                                  
Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. 
 
Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,  
Srdečně vás vítám na dnešním  13. jednání zastupitelstva obce. 
 
Zapisovatelkou dnešního jednání určuji:  Milenu Kaplanovou 
Sčítáním hlasů určuji:                               Renatu Štefkovou 
Ověřovateli zápisu určuji:                        Ing. Josef Myšák a Ing. Martin Šklíba   
                                                                                                                                               
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 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:                                     7 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 dodatku č.1 ke smlouvě uzavřené dne 25. 3. 2015 se společností 
Vaspo Vamberk na akci: „ Čistička v obci Záměl “. 
     6.  Účetní  paní Štěpánku Slezákovou, aby provedla rozpočtové opatření, které se bude 
týkat dotace na akci: „ Dětské hřiště u MŠ a ZŠ Záměl “. 
Starostu podpisem smlouvy s Ministerstvem pro místní rozvoj jako poskytovatelem dotace na 
akci: „ Dětské hřiště u MŠ a ZŠ Záměl “. 
 
 
Návrh usnesení: 
     5.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal dodatek č.1 ke smlouvě 
uzavřené dne 25. 3. 2015 se společností Vaspo Vamberk na akci: „ Čistička v obci Záměl “. 
     6.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že účetní obce paní Štěpánka Slezáková 
provedla rozpočtové opatření, které se týká dotace na akci:    „ Dětské hřiště u MŠ a ZŠ 
Záměl “. 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal smlouvu s Ministerstvem pro 
místní rozvoj jako poskytovatelem dotace na akci: „ Dětské hřiště u MŠ a ZŠ Záměl “. 
 
 
Usnesení č. 3  bylo přijato. 
 
 
  2. Zpráva o činnosti obce 
 
2.1.  Paní Renátě Štefkové a panu Bohumírovi Hlaváčkovi byly Úřadem práce prodlouženy 
smlouvy na VPP. 
 
2.2.  Dne 19. 11. 2015 proběhne kolaudace místností vhodných k pronajmutí v 
administrativní budově v areálu mlýna čp. 227.  
  
2.3.  Zaměstnanci obce provádějí úklid listí po obci a čištění kanálů.  
 
2.4.  Pokračuje stavba ČOV.  
 
2.5.  Obec Záměl zadala vyměření pozemků, které chce odkoupit od pana Štěpána Leimra. 



 
2.6.  Byla podána žádost o dotaci z OPŽP na techniku a kontejnery.  
 
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 4 bylo přijato. 
 
 
3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení 
 
3.1.  Pověření komise na kontrolu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena žádost pana starosty na pověření komise na kontrolu 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje pana Ing. Miroslava Rozkota CSc., pana Josefa 
Novotného, a pana Ing. Martina Šklíbu kontrolou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl. 
Kontrola bude provedena dne 18. 11. 2015. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 5 bylo přijato. 
 
 
3.2.  Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.   
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,  
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 6  bylo přijato. 



3.3.  Žádost pana Miroslava Příhody na odkoupení pozemku parc. č. 54/2 
v majetku obce Záměl.   
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena žádost pana Miroslava Příhody na odkoupení 
pozemku parc. č. 54/2 v majetku obce Záměl. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl neschvaluje předloženou žádost pana Miroslava Příhody na 
odkoupení pozemku parc. č. 54/2 v majetku obce Záměl.  
Pozemek se ponechá ve stávajícím pronájmu. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     0 hlasů 
Kdo je proti:                                   7 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 7 bylo přijato. 
 
 
3.4.  Smlouva č. 15JPO03-0192 o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje.  
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení smlouva č. 15JPO03-0192 o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu č. 15JPO03-0192 o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje.  
Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2 400,- Kč 
na financování výdajů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce ( dále jen „JSDH obce“) 
vynaložených v roce 2015. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy č. 15JPO03-0192 o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje.  
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 8 bylo přijato. 
 
 
3.5.  Žádost Českého svazu včelařů,z.s., základní organizace o umístění sídla 
v budově obecního úřadu.   
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena žádost Českého svazu včelařů,z.s., 
základní organizace o umístění sídla v budově obecního úřadu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou žádost Českého svazu včelařů,z.s., základní 
organizace o umístění sídla v budově obecního úřadu. 



Bude sjednána smlouva o výpůjčce jedné místnosti v budově obecního úřadu na dobu 10 let. 
Smlouva bude schválena na příštím veřejném zasedání. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 9 bylo přijato. 
 
 
3.6.  Žádost Tělovýchovné jednoty SK Záměl o umístění sídla v budově 
obecního úřadu.   
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena žádost Tělovýchovné jednoty SK Záměl 
o umístění sídla v budově obecního úřadu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou žádost Tělovýchovné jednoty SK Záměl o 
umístění sídla v budově obecního úřadu. 
Bude sjednána smlouva o výpůjčce jedné místnosti v budově obecního úřadu na dobu 10 let. 
Smlouva bude schválena na příštím veřejném zasedání . 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 10 bylo přijato. 
 
 
3.7.  Zpráva o uplatňování Územního plánu Záměl. 
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena Zpráva o uplatňování Územního plánu 
Záměl za období 12/2011 – 10/2015. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), za použití § 55 odst. 1 stavebního 
zákona projednalo a schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Záměl za období 
12/2011 – 10/2015, která tvoří přílohu tohoto usnesení. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 11 bylo přijato. 
 
 
 



 
3.8.  Rozpočtové opatření č. 13, 14 / 2015. 
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 13, 14 / 2015 / viz 
příloha. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13, 14 / 2015 / viz příloha. 
 
Usnesení č. 12 bylo přijato. 
 
 
 
4. Diskuze. 
 
4.1.  Do diskuze nebyl podán žádný příspěvek. 
 
 
 
5. Usnesení 
 
Usnesení bylo schváleno dle připraveného návrhu. 
 
 
6. Závěr 
 
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání  č. 14 / 2015  
Zastupitelstva obce Záměl. 
 
 
 
 
Skončeno v :    19.30 hodin 
 
 
 
Zapsala:           Milena Kaplanová 
 
 
 
 
Starosta:          Josef  Novotný 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                             
Ověřili:            Ing. Josef Myšák a Ing. Martin Šklíba                                                                           



 
                    
                                                                                      
                 
 
 
               
                        
 
 


