
Zápis z 24 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného         
dne 17. 10. 2016 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. 
  
Přítomni:  Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, 
Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,   
 
Omluven: 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   24. jednání zastupitelstva obce. 
 
Zapisovatelkou dnešního jednání určuji:  Milenu Kaplanovou 
Sčítáním hlasů určuji:                               Renatu Štefkovou 
Ověřovateli zápisu určuji:            Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Martina Šklíbu   
                                                                                                                                               
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     6 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:                                     6 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 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Záměl 
číslo VPS/1/2016 mezi Obcí Záměl zastoupenou starostou obce Josefem Novotným, (dále jen 
„poskytovatel“) a  Sociálními službami města Rychnov nad Kněžnou, zastoupené ředitelkou, 
Bc. Hanou Skořepovou (dále jen „příjemce“).  
     8.  Starostu podpisem kupní smlouvy mezi Farmou Tichý a spol. a.s., (dále jen prodávající) 
a obcí Záměl, zastoupenou starostou Josefem Novotným, (dále jen kupující).  
   10.  Starostu podpisem darovací smlouvy mezi obcí Záměl, zastoupenou starostou Josefem 
Novotným a paní Žofií Střílkovou, Záměl čp. 114 na přijetí daru od  paní Žofie Střílkové. 
   11.  Starostu podpisem smlouvy mezi obcí Záměl, Záměl 158, Potštejn 517 43, zastoupenou 
starostou Josefem Novotným a Ekologickým rozvojem a výstavbou s.r.o. nám. 
Československé armády 37, Jaroměř 551 01, na přípravu a organizační zajištění výběrového 
řízení na zhotovitele stavby: „Intenzifikace ČOV Záměl“ za celkovou cenu 59 290,-Kč. 
   12.  Starostu vyhlášením výběrového řízení „Intenzifikace ČOV – 90 – EO – za 
hospodou“. 
 
Návrh usnesení: 
      5.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Záměl číslo VPS/1/2016 mezi Obcí Záměl zastoupenou 
starostou obce Josefem Novotným, (dále jen „poskytovatel“) a  Sociálními službami města 
Rychnov nad Kněžnou, zastoupené ředitelkou, Bc. Hanou Skořepovou (dále jen „příjemce“).  
Dotace byla poskytnuta na pořízení a obnovu vybavení a technického zázemí, včetně 
kompenzačních pomůcek Domů s pečovatelskou službou v Rychnově nad Kněžnou.  
      8.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal kupní smlouvu mezi 
Farmou Tichý a spol. a.s., (dále jen prodávající) a obcí Záměl, zastoupenou starostou Josefem 
Novotným, (dále jen kupující).  
Předmětem smlouvy je dodávka motorové nafty (zboží), kterou již odebíráme. 
    10.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal darovací smlouvu 
mezi obcí Záměl, zastoupenou starostou Josefem Novotným a paní Žofií Střílkovou, Záměl 
čp. 114 na přijetí daru od  paní Žofie Střílkové. 
Paní Žofie Střílková dar obci uhradila a tímto mohla být umístěna v domě s pečovatelskou 
službou v Rychnově nad Kněžnou. 
    11.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta podepsal mezi obcí Záměl, 
Záměl 158, Potštejn 517 43, zastoupenou starostou Josefem Novotným a Ekologickým 
rozvojem a výstavbou s.r.o. nám. Československé armády 37, Jaroměř 551 01, na přípravu a 
organizační zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby: „Intenzifikace ČOV Záměl“ za 
celkovou cenu 59 290,-Kč. 
 



    12.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že starosta vyhlásil výběrové řízení 
„Intenzifikace ČOV – 90 – EO – za hospodou“. 
Otvírání obálek proběhne dne 2. 11. 2016 v 16.00 hod. 
  
Usnesení č. 3  bylo přijato. 
 
 
2. Zpráva o činnosti obce 
 
2.1.   K poslednímu září byly ukončeny pracovní smlouvy dvěma zaměstnancům, kteří u naši 
obce pracovali na základě přidělení z Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou. 
 
2.2.  Svoz bioodpadu bude prováděn do konce listopadu. 
 
2.3.  Ve dnech 7 a 8 října 2016 proběhly volby do krajského zastupitelstva. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 4 bylo přijato. 
 
 
 
3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení 
 
3.1.  Výběrová komise na otvírání obálek na projekt „Intenzifikace ČOV  
-90EO-za hospodou.“    . 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen návrh na schválení výběrové komise, která provede 
otevření obálek a výběrové řízení na projekt „Intenzifikace ČOV- 90EO-za hospodou“. 
Komise bude sestavena z členů :  
Ing. Ladislav Nosek, Jahodov 9, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Josef Novotný, Záměl 231, 
517 43 Potštejn, Ing. Martin Šklíba, Záměl 145, 517 43 Potštejn, Milena Kaplanová, Záměl 
168, 517 43 Potštejn, Ing. Miroslav Rozkot, CSc.,Záměl 57, 517 43 Potštejn a náhradníků : 
Renata Štefková, Záměl 36, 517 43 Potštejn, Ing. Josef Myšák, Záměl 33, 517 43 Potštejn, 
Ing. Milena Krupičková, Záměl 50, 517 43 Potštejn. 
Otevření obálek a výběrové řízení se uskuteční dne 2. 11. 2016. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje výběrovou komisi, která provede otevření obálek a 
výběrové řízení na projekt „Intenzifikace ČOV- 90EO-za hospodou“.  
Komise bude sestavena z členů :  
Ing. Ladislav Nosek, Jahodov 9, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Josef Novotný, Záměl 231, 
517 43 Potštejn, Ing. Martin Šklíba, Záměl 145, 517 43 Potštejn, Milena Kaplanová, Záměl 
168, 517 43 Potštejn, Ing. Miroslav Rozkot, CSc.,Záměl 57, 517 43 Potštejn a náhradníků : 
Renata Štefková, Záměl 36, 517 43 Potštejn, Ing. Josef Myšák, Záměl 33, 517 43 Potštejn, 
Ing. Milena Krupičková, Záměl 50, 517 43 Potštejn. 
 
 



Hlasování: 
Kdo je pro:                                     6 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 5 bylo přijato. 
 
 
3.2.  Smlouva o nájmu nebytových prostor.   
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení smlouva o nájmu nebytových prostor  
(kovárna, kolna, část chléva a část pozemkové parcely 1093) mezi obcí Záměl , zastoupenou 
starostou obce panem Josefem Novotným („dále jen pronajimatel“) a Farmou Tichý a spol. 
a.s., zastoupenou předsedou představenstva Pavlem Tichým („dále jen nájemce“). 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor (kovárna, kolna, 
část chléva a část pozemkové parcely 1093) mezi obcí Záměl , zastoupenou starostou obce 
panem Josefem Novotným („dále jen pronajimatel“) a Farmou Tichý a spol. a.s., zastoupenou 
předsedou představenstva Pavlem Tichým („dále jen nájemce“). 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor  
(kovárna, kolna, část chléva a část pozemkové parcely 1093) mezi obcí Záměl , zastoupenou 
starostou obce panem Josefem Novotným („dále jen pronajimatel“) a Farmou Tichý a spol. 
a.s., zastoupenou předsedou představenstva Pavlem Tichým („dále jen nájemce“). 
 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     6 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 6  bylo přijato. 
 
 
3.3.  Žádost o dotaci z Královéhradeckého kraje z programu obnovy 
venkova.   
Zastupitelstvu obce Záměl je předloženo ke schválení podání žádosti o dotaci 
z Královéhradeckého kraje z programu obnovy venkova. Jedná se o projekt pod názvem:         
„ Rekonstrukce čp. 227 ( zázemí pro hasiče )“. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje podání žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje 
z programu obnovy venkova. Jedná se o projekt pod názvem: „ Rekonstrukce čp. 227  
( zázemí pro hasiče )“. 
Celkové náklady jsou 586 055,- Kč. Výše možné dotace 293 027,- Kč a obec ze svých zdrojů 
uhradí 293 028,- Kč. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci z Královéhradeckého 
kraje z programu obnovy venkova. Jedná se o projekt pod názvem: „ Rekonstrukce čp. 227  
( zázemí pro hasiče )“. 
 



Hlasování: 
Kdo je pro:                                     6 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 7 bylo přijato. 
 
 
3.4.  Cenová nabídka č. 120218.    
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení cenová nabídka č. 120218 od firmy 
ERV Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř, 
na výkon manažerských činností souvisejících s projektem: „Intenzifikace ČOV Záměl“. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje cenovou nabídku č. 120218 od firmy ERV Ekologický 
rozvoj a výstavba s.r.o., nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř, na výkon 
manažerských činností souvisejících s projektem: „Intenzifikace ČOV Záměl“ za cenu 
114 950,- Kč. 
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi obcí Záměl a firmou 
ERV Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř, 
na výkon manažerských činností souvisejících s projektem: „Intenzifikace ČOV Záměl“ za 
cenu 114 950,- Kč. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     6 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 8 bylo přijato. 
 
 
3.5.  Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2016 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2016 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou ke schválení Obecně závazná vyhláška  
č. 1 / 2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     6 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 9 bylo přijato. 



 
3.6.  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 část nákladů účetní, pojištění a energie 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:                                     6 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 10 bylo přijato. 
 
 
 
3.7. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu DSO 
MIKROREGION RYCHNOVSKO č. VPS/5/2016. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení veřejnoprávní smlouva mezi obcí 
Záměl, zastoupenou starostou obce Josefem Novotným ( dále jen „příjemce“) a DSO 
MIKROREGION RYCHNOVSKO, zastoupeným jednatelem svazku Ing. Janem Skořepou  
( dále jen „poskytovatel“) - na poskytnutí dotace z rozpočtu DSO Mikroregion Rychnovsko 
č. VPS/5/2016. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Záměl,  
zastoupenou starostou obce Josefem Novotným ( dále jen „příjemce“) a DSO 
MIKROREGION RYCHNOVSKO, zastoupeným jednatelem svazku Ing. Janem Skořepou 
( dále jen „poskytovatel“) - na poskytnutí dotace z rozpočtu DSO Mikroregion Rychnovsko  
č. VPS/5/2016. 
Poskytovatel poskytuje příjemci neinvestiční dotaci za účelem: Nákup profesionálního 
křovinořezu vč. Travní vyžínací hlavy a dvoutaktního motoru k sekačce Tera Vari. 
Výše dotace je 17 000,- Kč. Obec Záměl doplatí částku 23 790,- Kč. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     6 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 11 bylo přijato. 
 
 
 



3.8. Žádost pana Ladislava Kapuciána na pořízení motorové pily pro SDH 
Záměl. 
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena žádost pana Ladislava Kapucina na 
pořízení motorové pily pro SDH Záměl.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou žádost pana Ladislava Kapucina na pořízení 
motorové pily pro SDH Záměl. Obec Záměl pořídí motorovou pilu za cenu 21 890,- Kč. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     6 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 12 bylo přijato. 
 
 
3.9.  Rozpočtové opatření č. 21, 22, 23, 24, 25 / 2016. 
Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 21, 22, 23, 24, 25 /  
2016 / viz příloha. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 21, 22, 23, 24, 25 / 2016 / 
viz příloha. 
 
Usnesení č. 13 bylo přijato. 
 
 
3.10.  Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
Zastupitelstvu obce Záměl jsou ke schválení předloženy zásady zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložené zásady zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, které nabývají účinnosti dnem 18. 10. 2016 a tímto se ruší zásady zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu schválené zastupitelstvem dne 14. 4. 2014, které nabyly účinnosti 
dne 14. 4. 2014. 
 
Hlasování: 
Kdo je pro:                                     6 hlasů 
Kdo je proti:                                   0 hlasů 
Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 
Usnesení č. 14 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. 24 / 2016  
Zastupitelstva obce Záměl. 
 
 
Skončeno v :    19.00  hodin 
 
 
 
Zapsala:           Milena Kaplanová 
 
 
 
 
Starosta:          Josef  Novotný 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                             
Ověřili:            Ing. Milena Krupičková a Ing. Martin Šklíba                                                                          
 
                    
                                                                                      
                 
 
 
               
                        
 
 


