
Zápis z 15 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného         
dne 21. 12. 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. Martina Šklíbu a Ing. Miroslava Rozkota CSc.,   
                                                                                                                                               
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.  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. 
    8.  Starostu podpisem smlouvy č. 15JPO03-0192 o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje.  
 
Návrh usnesení: 
    5.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla dne 18. 11. 2015 provedena kontrola 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl. Kontrolu provedl pan Ing. Miroslav Rozkot CSc., 
pan Josef Novotný, a pan Ing. Martin Šklíba. 
    8.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal smlouvu č. 15JPO03-
0192 o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Dotace byla vyúčtována.  
  
Usnesení č. 3  bylo přijato. 
 
 
 
  2. Zpráva o činnosti obce 
 
2.1.  Zaměstnanci odstraňovali závady zjištěné při revizi nářadí v tělocvičně. 
 
2.2.  Dne 17. 12. 2015 byl spuštěn zkušební provoz ČOV v obci Záměl.   
 
2.3.  Byl vydán Zpravodaj obce Záměl. 
 
2.4.  Byla dokončena příprava podání žádosti na rekonstrukci veřejného osvětlení. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 4 bylo přijato. 
 
 



 
 
3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení 
 
3.1.  Rozpočtový výhled obce Záměl na roky 2017, 2018, 2019. 
Zastupitelstvu obce Záměl je starostou předložen ke schválení rozpočtový výhled obce Záměl 
na roky 2017, 2018, 2019. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje rozpočtový výhled obce Záměl na roky 2017, 2018, 
2019. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 5 bylo přijato. 
 
 
 
3.2.  Prodloužení stávajících nájemních smluv.   
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení záměr prodloužení stávajících nájemních 
smluv občanům, kteří mají od obce Záměl v pronájmu pozemky nebo jejich části a v příštím 
roce končí doba jejich platnosti. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje prodloužení stávajících nájemních smluv občanům, kteří 
mají od obce Záměl v pronájmu pozemky nebo jejich části a v příštím roce končí doba jejich 
platnosti. 
Doba trvání nových nájemních smluv se stanovuje na 10 let. Cena pronájmu pozemku nebo 
jeho části za 1m2 je 1,-Kč za 1 rok. 
Nájemní smlouvy budou uzavírány se stávajícími nájemci, kteří mají v současné době platnou 
nájemní smlouvu.  
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem nájemních smluv s občany, kteří mají 
od obce Záměl v pronájmu pozemky nebo jejich části a v příštím roce končí doba jejich 
platnosti. 
  
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 Českého svazu včelařů,z.s., základní organizace o výpůjčku 
jedné místnosti v budově obecního úřadu. 



Zastupitelstvu obce Záměl je předložena žádost Českého svazu včelařů,z.s., základní 
organizace o výpůjčku jedné místnosti v budově obecního úřadu z důvodu umístění sídla 
organizace.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje výpůjčku jedné místnosti v budově obecního úřadu pro 
Český svaz včelařů,z.s., základní organizace z důvodu umístění sídla organizace.  
Výpůjčka se uzavírá na 10 let. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o výpůjčce mezi obcí Záměl 
a Českým svazem včelařů,z.s., základní organizace. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 7 bylo přijato. 
 
 
 
3.4.  Žádost Tělovýchovné jednoty SK Záměl o výpůjčku jedné místnosti 
v budově obecního úřadu. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena žádost Tělovýchovné jednoty SK Záměl o výpůjčku 
jedné místnosti v budově obecního úřadu z důvodu umístění sídla organizace.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje výpůjčku jedné místnosti v budově obecního úřadu pro 
Tělovýchovnou jednotu SK Záměl z důvodu umístění sídla organizace.  
Výpůjčka se uzavírá na 10 let. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o výpůjčce mezi obcí Záměl 
a Tělovýchovnou jednotou SK Záměl 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 8 bylo přijato. 
 
 
 
3.5.  Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene.   
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení smlouva o uzavření smlouvy budoucí  
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. (IE-12-
2005316/VB12) Záměl rek. NN z TS 906 směr k PB č. 1996. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu o uzavření smlouvy budoucí  



o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. (IE-12-
2005316/VB12) Záměl rek. NN z TS 906 směr k PB č. 1996. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o uzavření smlouvy budoucí  
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. (IE-12-
2005316/VB12) Záměl rek. NN z TS 906 směr k PB č. 1996. 
 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 9 bylo přijato. 
 
 
 
3.6.  Pravidla pro sociální fond.   
Zastupitelstvu obce Záměl jsou ke schválení předložena pravidla pro sociální fond. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje pravidla sociálního fondu. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 10 bylo přijato. 
 
 
 
3.7.  Zřízení inventurní komise.  
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložen návrh na zřízení inventurní komise  
ve složení: předseda- Ing. Miroslav Rozkot CSc., členky- Štěpánka Slezáková a Jana 
Trejtnarová. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje inventurní komisi ve složení: předseda- Ing. Miroslav 
Rozkot CSc., členky- Štěpánka Slezáková a Jana Trejtnarová. 
 
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. 15, 16 / 2015. 



Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 15, 16 / 2015 / viz 
příloha. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 15, 16 / 2015 / viz příloha. 
 
Usnesení č. 12 bylo přijato. 
 
 
 
3.9.  Rozpočet obce Záměl na rok 2016.   
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložen rozpočet obce Záměl na rok 2016 a 
příspěvek pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Záměl na rok 2016. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje rozpočet obce Záměl na rok 2016 jako vyrovnaný ve 
výši 6 271 200,-Kč. Závazným ukazatelem pro obec jsou paragrafy. Dále schvaluje příspěvek 
pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Záměl ve výši 600 000,-Kč. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     7 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 13 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. 15 / 2015  
Zastupitelstva obce Záměl. 
 



Skončeno v :    19.30 hodin 
 
 
 
Zapsala:           Milena Kaplanová 
 
 
 
 
Starosta:          Josef  Novotný 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                             
Ověřili:            Ing. Martin Šklíba a Ing. Miroslav Rozkot CSc.,                                                                          
 
                    
                                                                                      
                 
 
 
               
                        
 
 


