
Usnesení č. 7 / 2019 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného 

dne 20. 5. 2019 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č. 7 / 2019 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
 3.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 

 4.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí Zprávu o činnosti obce.                                                                                                                                                                                                                                                        

.1. Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: Milenu Kaplanovou / Sčítáním hlasů určuji: 

Ladislava Kapuciána / Ověřovateli zápisu určuji: Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Martina 

Šklíbu                                                                                                                                        

11.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4, 5, 6 / 2019 / viz 

příloha.  

 

  

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Program jednání č. 7 / 2019 

 5.  Zastupitelstvo obce Záměl neschvaluje žádost paní Bc. Jany Klenorové, bytem: 

Svatopluka Čecha 1584, 565 01 Choceň o zrušení věcného břemene chůze a jízdy zatěžující 

pozemky č. 619/1, 619/4, 619/5, 619/6, 622/20. 

 6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje návrh paní Bc. Jany Klenorové, bytem Svatopluka 

Čecha 1584, 565 01 Coceň, na uplatnění předkupního práva na pozemky parc.č. 619/96 o 

výměře 1551 m2, 622/21 o výměře 116 m2, 622/22 o výměře 914 m2. 

Po domluvě jsme ochotni vzdát se předkupního práva na pozemek parc.č. 619/5. 

 7.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele díla ,,  

Oprava komunikace 7c v obci Záměl “, který doporučila výběrová komise. 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje vybrat za dodavatele veřejné zakázky doporučeného 

vítězného uchazeče - firmu STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha, Na Bělidle 198/21,  

150 00 Praha 5 a přidělit mu předmětnou zakázku za celkovou nabídkovou cenu = 

1 446 313,85 Kč. 

Zastupitelstvo obce Záměl starostovi schvaluje provádět rozpočtová opatření související s 

tímto projektem. 

 8.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele díla 

,, Rekonstrukce školního hřiště u tělocvičny “, který doporučila výběrová komise. 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje vybrat za dodavatele veřejné zakázky doporučeného 

vítězného uchazeče - firmu STILMAT s.r.o., Orlická kasárna 1575, 564 01 Žamberk a přidělit 

mu předmětnou zakázku za celkovou nabídkovou cenu =  2 850 853,78 Kč. 

Zastupitelstvo obce Záměl starostovi schvaluje provádět rozpočtová opatření související s 

tímto projektem. 

 9.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou žádost obce Záměl o poskytnutí 

finanční podpory z dotačního programu Mikroregion Rychnovsko na pořízení zametacího 

kartáče VARI chodníkového pro zimní a letní údržbu. Celkové náklady na pořízení stroje činí 

30 000,-Kč. Žádáme o dotaci ve výši 15 000,-Kč, tedy 50% z ceny zakoupeného stroje. 



 

 

10.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje na základě zaslaného ceníku platného pro r. 2020 

prodloužení smlouvy se společností CENTROPOL ENERGY, a.s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 

Ústí nad Labem na odběr elektrické energie a plynu. 

11.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Smlouvu ev. č. 22019007 mezi obcí 

Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a Nadací rozvoje občanské společnosti, Na Václavce 

1135/9, 150 00 Praha 5 na použití nadačního příspěvku na realizaci projektu Škoda stromky, 

konkrétně s ním spojených nákladů na úhradu nákladů v souladu s pravidly grantového 

programu Škoda stromky, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

Nadační příspěvek je poskytován za účelem realizace grantového projektu: Alej a sad v obci 

Záměl. Nadace poskytuje nadační příspěvek ve výši 12 740 Kč. 

12.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost paní Romany Hlaváčkové, bytem Záměl 194,  

517 43 Potštejn o opravu cesty nástřikem. 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 
 7.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou STRABAG a.s., 

Odštěpný závod Praha, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 na zhotovení díla ,,  Oprava 

komunikace 7c v obci Záměl “ za nabídkovou cenu = 1 446 313,85 Kč. 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje starostovi provádět rozpočtová opatření související 

s tímto projektem.  

 8.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou STILMAT s.r.o., 

Orlická kasárna 1575, 564 01 Žamberk na zhotovení díla ,, Rekonstrukce školního hřiště u 

tělocvičny“ za nabídkovou cenu = 2 850 853,78 Kč. 

9.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podáním žádosti o poskytnutí finanční 

podpory z dotačního programu Mikroregion Rychnovsko na pořízení zametacího kartáče 

VARI chodníkového pro zimní a letní údržbu v obci. 

Celkové náklady na pořízení stroje činí 30 000,-Kč.  

10.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy společností 

CENTROPOL ENERGY, a.s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem na odběr elektrické 

energie a plynu podle platného ceníku na rok 2020. 

11.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy ev. č. 22019007 mezi 

obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a Nadací rozvoje občanské společnosti, Na Václavce 

1135/9, 150 00 Praha 5 na použití nadačního příspěvku na realizaci projektu Škoda stromky, 

konkrétně s ním spojených nákladů na úhradu nákladů v souladu s pravidly grantového 

programu Škoda stromky, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

 

 

  

 

V Záměli dne 20. 5. 2019 

 

 

Starosta: 

 

Místostarostka: 

  


