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Včelaři důstojně oslavili 100 leté výročí 
 

Dne 7. 4. 2019 proběhla velikonoční výstava a 14. 9. 

2019 byla v sokolovně připravena malá výstava 

včelařství. Nechyběla ukázka vytáčení medu, 

ochutnávka a hodnocení vzorků medu, živé včely 

v proskleném úle, zdobení perníčků a výroba svíček. 

Ty poslední atrakce byly neustále obklopeny dětmi.  

23. 11. 2019 včelaři zorganizovali pro své členy a pozvané hosty setkání 

v Restauraci Pod Lipami. Zavzpomínali, jak před 100 lety jejich předchůdci 

nadšeně zakládali svou organizaci, co všechno dokázali, jakým vývojem spolek 

prošel. Stručně všechny přítomné historií provedl předseda organizace 

Miroslav Mencl. Oslava výročí založení organizace je nejlepší příležitostí 

ocenit funkcionáře a členy za jejich práci. Byla jich pěkná řádka. Obdrželi 

čestná uznání i ocenění „Vzorný včelař“. Na závěr této slavnostní schůze 

nechyběla odborná přednáška přítele Ing. Václava Ducháče o včelích 

produktech a jejich vlivu na zdraví člověka, o vytváření oddělků a kočování 

včelstev. 30. 11. 2019 a 1.12.2019 proběhne adventní výstava v hotelu Slávie 

v Potštejně.  
 

 

 

Z veřejného zasedání  
 

Zastupitelstva Obce Záměl  

 

Usnesení č. 6/2019 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného dne 15. 

4. 2019 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 
 

Zastupitelstvo obce Záměl (dále ZO) bere na vědomí: 

3.  ZO bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 

4.  ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti obce. 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

2.  ZO schvaluje Program jednání č. 6/2019 

5. ZO schvaluje předloženou Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi 

obcí Záměl (,,dále jen „budoucí kupující“) a panem Tran Duc Bay, Kamenice 

134, 547 01 Náchod („dále jen prodávající“). Předmětem této budoucí kupní 

smlouvy bude koupě pozemku st. parc. č. 141 jehož součástí je budova čp. 205 

( obč. vyb. ) v části obce Záměl, včetně této stavby a venkovních úprav, dále 

pozemku parc. č. 599/28 za ujednanou kupní cenu ve výši 2 500 000,-Kč. 

Smlouva bude uzavřena nejpozději do 31. 8. 2019 („dále jen rozhodná lhůta“). 
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6. ZO schvaluje předloženou nabídku č. D2019-033123 od dodavatele služeb 

DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10, 108 00 Praha 10 na zpracování projektové 

dokumentace na rekonstrukci obchodu čp. 205. 

7. ZO schvaluje předloženou Smlouvu mezi obcí Záměl, a panem Ing. 

Davidem Plíštilem, Ph.D., Za stadionem 3842, byt A 101, 276 01 Mělník na 

zpracování Žádosti o dotaci z OPŽP a manažerské řízení přípravy projektu na 

akci: „ Energetické úspory v budově čp. 205- VZT, FVE, a TČ, v obci Záměl “. 

8. ZO schvaluje žádost obce Záměl o zařazení pozemní komunikace, ležící na 

pozemcích parc. č. 1021 v k.ú. Záměl ve vlastnictví České republiky, v 

zastoupení Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových do kategorie 

místní komunikací. Jedná se o cestu k lesní studánce. 

9. ZO schvaluje návrh na vypsání výběrového řízení a oslovení firem na podání 

nabídek na projekt: „ Rekonstrukce školního hřiště u tělocvičny“. Oslovené 

firmy: 

1) STILMAT s.r.o., Orlická kasárna 1575, 564 01 Žamberk 

2) Agrostav Pardubice, a.s., Hostovická 231, Černá za bory, 533 01 

Pardubice 

3) INSTAV Hlinsko, a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko 

10. ZO schvaluje návrh na vypsání výběrového řízení a oslovení firem na 

podání nabídek na projekt: „ Oprava komunikace 7c v obci Záměl“. Oslovené 

firmy: 

1) HELP, silnice – železnice s.r.o., Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí 

2) STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové 

3) STAVITELSTVÍ EU s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk 
 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 

5. ZO pověřuje starostu podpisem Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy 

mezi obcí Záměl (,,dále jen „budoucí kupující“) a panem Tran Duc Bay, 

Kamenice 134, 547 01 Náchod („dále jen prodávající“). Předmětem této 

budoucí kupní smlouvy bude koupě pozemku st. parc. č. 141 jehož součástí je 

budova čp. 205 ( obč. vyb. ) v části obce Záměl, včetně této stavby a 

venkovních úprav, dále pozemku parc. č. 599/28 za ujednanou kupní cenu ve 

výši 2 500 000,-Kč. 

6. ZO pověřuje starostu uzavřením a podpisem smlouvy s dodavatelem služeb 

DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10, 108 00 Praha 10 na zpracování projektové 

dokumentace na rekonstrukci obchodu čp. 205. 

7. ZO pověřuje starostu popisem Smlouvy mezi obcí Záměl a panem Ing. 

Davidem Plíštilem, Ph.D., Za stadionem 3842, byt A 101, 276 01 Mělník na 

zpracování Žádosti o dotaci z OPŽP a manažerské řízení přípravy projektu na 

akci:„Energetické úspory v budově čp. 205- VZT, FVE, a TČ, v obci Záměl“. 

8. ZO pověřuje starostu podáním žádosti na Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 o zařazení pozemní 

komunikace, ležící na pozemcích parc. č. 1021 v k.ú. Záměl do kategorie 

místní komunikací. 
 

 Projekt číslo: VPS/11/2019                    

„Pořízení zametacího kartáče VARI“           

Tato akce byla veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

z rozpočtu DSO Mikroregion Rychnovsko. Uznatelné 

náklady projektu činí 28 491 Kč výše dotace 10 000 Kč  
 

 

Oprava komunikace 7c v obci Záměl. 
Projekt byl realizován v roce 2019 za finanční 

podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

Celkové náklady projektu 1 505 537,55 Kč 

z toho dotace MMR 1 011 499 Kč 
 

„Grantový program ŠKODA STROMKY“ 

Tato akce byla smluvně o poskytnutí nadačního 

příspěvku Grantový program ŠKODA STROMKY 

smlouva ev. Č. 22019007 pojmenované Alej a sad 

v obci Záměl. Doba realizace projektu je 8. 5 . 2019 – 

31. 12. 2019. Nákup stromů činí 12 750 Kč pořízená 

nadací rozvoje společnosti. Celková hodnota včetně 

kůlů, geotextilie, stromů je 33 322 Kč 
 

 

 

Projekt „Rekonstrukce školního 

hřiště u tělocvičny“ v obci Záměl v roce 

2019 podpořen Ministerstvem pro místní 

rozvoj.  Celkové náklady činí 3 022 684,30 

Kč. Výše dotace je 1 974 422 Kč. 
 

Protipovodňová opatření obce Záměl Skutečné finanční toky 

k 30.11.2019 z dotace EU došlo 1 103 089,40 Kč a celkové způsobilé 
výdaje jsou 1 532 102 Kč. Veškeré informace byly zveřejněny v jarním 
zpravodaji. 

  

2 – OBEC ZÁMĚL  OBEC ZÁMĚL -  31 



Také letos jsme pokračovali na obnově kulturní památky Hostince u 

Karla IV.  Opět bohužel bez dotace. V současné době řešíme s ŘSD odvodnění 

nadjezdu a spodních vod, které se bohužel v posledních letech čím dál častěji 

podílejí na velice špatném stavu kulturní památky a neumožňují nám smyslně 

pokračovat v záchraně objektu. Letos  jsme žádné zaměstnance  na VPP z 

Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou neměli. Podmínky na jejich získání jsou 

stále složitější a není v našich silách si je dovolit. Spoléháme jen na odvedenou 

práci našich členů a případných brigádníků z řad ochránců památek. Celoročně 

probíhají brigády, kterých se může zúčastnit i široká veřejnost. Na některé 

kulturní akce se letos podpořilo uspět v dotačním programu z 

Královéhradeckého kraje.  

              Děkujeme všem, kteří nás chodíte podporovat. Poděkování patří 

zastupitelům obce Záměl za finanční podporu na chod spolku v letošním roce a 

pochopitelně všem dalším sponzorům - TERCIE, pivovar CLOOK, p. Daňsa a 

brigádníkům.  Také bych se chtěla omluvit zámělské taneční skupině Dance 

Rebels vedené SK Záměl, která nám zajistila svým krásným vystoupením 

zpestření letošního putování ke studánkám a na které jsme zapomněla při psaní 

článku do zpravodaje v červnu letošního roku. Tímto samozřejmě děkujeme i 

jim a jejich vedoucím. Uvedený den bylo velmi chladno a děti předvedly, v 

kostýmech víl, nádherné taneční vystoupení u rybníčku pana Bubna. Děkujeme 

a přejeme Vám spoluobčanům požehnané svátky vánoční a šťastný nový rok. 

Přehled plánovaných akcí v roce 2020: 

4. ledna Tříkrálová sbírka 

únor Cestopisná beseda s promítáním 

28. a 29. března Velikonoční výstava 

1.  květen Putování ke studánkám 

9.  květen Pochod přes tři hrady, kontrola, Floriánkova stezka, 

soutěže a program  pro děti     

červen Výstava tématická 

prázdniny Promenáda v kloboucích 

28. září Svátek Sv. Václava, pečení nejen chleba 

27. října Lampiónový průvod 

5. prosinec Čertovské rojení 

24. prosinec Betlémské světlo a živý betlém, Výstava betlémů a 

pohlednic 

celý rok Záchrana památky - brigády 

Aktuální a podrobnější informace na   www.mavlast.eu 
 

 

Sběrný dvůr každý lichý týden v sobotu (dle 

intervalu svozu popelnic, které jsou také vyváženy v 

lichém týdnu) sobota: 10:00 hod do 11:00 hod. 

  

 

9.  ZO pověřuje starostu oslovením firem: 

1) STILMAT s.r.o., Orlická kasárna 1575, 564 01 Žamberk 

2) Agrostav Pardubice, a.s., Hostovická 231, Černá za bory, 533 01 

Pardubice 

3) INSTAV Hlinsko, a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko 

na podání nabídek na projekt „ Rekonstrukce školního hřiště u tělocvičny “. 

10.  ZO pověřuje starostu oslovením firem: 

1) HELP, silnice – železnice s.r.o., Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí 

2) STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové 

3) STAVITELSTVÍ EU s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk 

 na podání nabídek na projekt: „ Oprava komunikace 7c v obci Záměl “. 

 
Usnesení č. 7/2019 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného dne 20. 

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

Zastupitelstvo obce Záměl (dále ZO) bere na vědomí: 

3.  ZO bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 

4.  ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti obce.   
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

2.  ZO schvaluje Program jednání č. 7 / 2019 

5.  ZO neschvaluje žádost paní Bc. J. K., 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. ZO schvaluje návrh paní Bc. J. K., 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.  ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele díla ,,Oprava 

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

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. 

ZO starostovi schvaluje provádět rozpočtová opatření související s tímto 

projektem. 

8. ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele díla ,,Rekonstrukce 

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

starostovi schvaluje provádět rozpočtová opatření související s tímto 

projektem. 
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9. ZO 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. ZO 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. ZO schvaluje předloženou Smlouvu ev. č. 22019007 mezi obcí Záměl 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. ZO schvaluje žádost paní Romany Hlaváčkové, bytem Záměl 194, 517 43 

Potštejn o opravu cesty nástřikem. 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 

7. ZO 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. ZO 

schvaluje starostovi provádět rozpočtová opatření související s tímto 

projektem.  

8.  ZO 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. ZO 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. ZO 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. ZO pověřuje starostu podpisem Smlouvy ev. č. 22019007 mezi obcí Záměl 

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. 
 

 

 

Má vlast - můj domov o.s. 
 

Milí čtenáři obecního Zpravodaje. 

Čas neúprosně letí a opět jsem byla požádána o příspěvek do 

Zpravodaje. Ráda Vás informuji o akcích, které se od minulého vydání konaly. 

 

Červenec 2019  • Promenáda v kloboucích.  

Promenáda ze zámku Doudleby nad Orlicí do Potštejna a malým zastavením v 

Záměli.  Staré kočárky s maminkami v kloboucích se prošly části Záměle. Zde 

prohlídku hostince zajistila výstava starých kočárků a pobyt zpříjemnil 

flašinetář. Vyhlášení vítězů se uskutečnilo na zámku v Potštejně. 

 

Září 2019  • Svátek Svatého Václava. 

Aneb slavnosti chleba. K ochutnání byly nejen upečené výrobky z pece, ale i 

domácí a regionální produkty.  Chutný byl domácí sýr, paštika, pivo z pivovaru 

CLOOK i mnoho dalšího. Děkujeme všem, kteří své dobroty prezentovali. 

Děti, ale i dospělí si mohli zkusit, jak se mlela mouka za starých časů na 

kamenném mlýnku. Zahrál a zazpíval nám k tomu flašinetář se svojí družkou. 

V Hostinci byla nainstalovaná výstava s tématikou vorařství. Probíhala 

odborná přednáška za účasti pana Mullera a byly nainstalovány nové obrazy. K 

vidění byl i promítaný film „Od pramene Orlice“ v podání pana Mikysky z 

Letohradu. Ten podal i patřičný komentář. Jelikož byl o promítání  zájem, v 

odpoledních hodinách nám ještě pustil film o přírodě a starých chalupách v 

Orlických horách. Akce se konala za podpory Královéhradeckého kraje. 

 

Říjen 2019  • Lampiónový průvod 

Letošní lampiónový průvod jako připomínka vzniku našeho samostatného státu 

se uskutečnil v podvečer svátku - 27. října. Cestou jsme se zastavili u pomníku 

padlých, rozsvítili svíčky  a vzpomněli obětí obou válečných konfliktů. 

Pokračovali jsme na hřiště pod Markem, kde byl na zahřátí nachystán dětský 

punč a byly rozdány odměny. Nakonec jsme vypustili lampiony štěstí. 

 

Z kulturních akcí se letos ještě v Hostinci u Karla IV.  uskuteční: 
 

Prosinec 2019   

• Čertovské rojení s pekelnou školní výukou 5. prosince 2019 od 17 do 18 

hodin. 

• Živý betlém s rozdáváním Betlémského světla a výstavou za podpory 

Královéhradeckého kraje 24. prosince 2019 -  Štědrý den od 10 do 11 hodin   

Pro správnou atmosféru hledáme co nejvíce Andělů, Andílků a 

Andělíčků. Každý takový obdrží odměnu. Přijďte s námi oslavit sváteční  

hodinku  za zvuků koled a vánoční atmosféry do Hostince u Karla IV.  
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~ ~ ~   TVORBY  V  KNIHOVNĚ  KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 15.00 do 16.30 hod.  ~ ~ ~ 

 
OBECNÍ   KNIHOVNA 

 
Otevřeno v pondělí 

ve středu 

8.00 – 11.00 

8.00 – 11.00 

13.00 – 17.00 hod. 

13.00 – 17.00 hod. 
 

         

        Sotva začaly letní prázdniny, máme na dosah ruky Vánoce. V knihovně se 

nám vystřídaly nové knihy, jak v podobě nového nákupu, kde jsem se snažila 

sehnat tituly požadované školáky, tak i doporučené knihy z Kostelce nad Orlicí 

v podobě výměnných souborů. Hitem dětské literatury je PAX - první knižní 

série detektivních románů pro mladé čtenáře od skandinávské autorky Asy 

Larssonové. Z Kostelce máme všech 10 dílů. Do oblíbených sérijních fantasy 

literárních románů patří 1. série Spirit Animals  a 2. série Spirit Animals  – Fall 

of the Beasts (Duchovní zvířata - Soumrak strážců) od skupiny několika autorů 

v čele s americkým autorem Brandonem Mullem. K půjčení máme po 7 dílech 

od každé série. Autorky Cassandra Clareová, Holly Blacková se pustily do 

dobrodružných románů. V seriálovém vydání Magisterium se staly oblíbenými 

výpůjčkami u žáků prvního stupně.  Dospělí čtenáři si rádi vypůjčují 

zfilmovaná díla dánského autora Jussia Adlera Olsena v sedmi sériích, které 

budeme mít do jara k mání (Žena v kleci, Zabijáci, Vzkaz v lahvi, Složka 64, 

Marco, Nesmírný a Selfies).  
 

        Na vyrábění se mi sešla stejná parta chlapců jako v loňském roce. Chlapce 

nechávám dělat papírové modely, ke kterým mě hned v září přemluvili. Sami si 

vyberou, co chtějí v následujícím období lepit. Hromadně jsme psali Ježíškovi 

a zdobili jsme knihovnu podzimní výzdobou. Do party nám přibyly dvě 

dívenky, které rády pracují s látkou a vlnou. Osvědčilo se mi obrázkem 

přiblížit výrobek, aby si dokázaly představit výsledek jejich snažení. Děvčata 

mají fantazii a tím vznikají originální díla. Od září se scházíme ve stejném čase 

od 15:00 – 16:30 hod. První vyrábění bylo opět z kaštanů, pak jsme dělali 

houby, strašidlo, sovičky, deštníky z chlupatých drátků, mikuláše z bambulí, 

masky čertů. Jsem šťastná, když děti mají radost ze své činnosti a mají co 

ukázat i doma.  
 

        Přeji Vám všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a do nového 

roku 2020 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a zejména mnoho pěkných 

čtenářských zážitků. 

 

Za knihovnu Pavlína Pleslová 

 

 
 

Usnesení č. 8/2019 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného dne 17. 

6. 2019 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 
 

Zastupitelstvo obce Záměl (dále ZO) bere na vědomí: 

3.  ZO bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 

4.  ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti obce.                                       

1.  Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: M. Kaplanovou, Sčítáním hlasů 

určuji: R. Štefkovou, Ověřovateli zápisu určuji: Ing. M. Šklíbu a L. Kapuciána                                       

12. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7, 8 / 2019 / viz příloha  
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

2. ZO schvaluje Program jednání č. 8/2019 

5. ZO schvaluje závěrečný účet, závěrečnou zprávu a účetní závěrku za rok 

2018. Vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradou na základě 

nichž přijme územní samosprávný celek opatření k nápravě zjištěných chyb a 

nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které způsobily svým jednáním 

územně samosprávnému celku škodu. 

6. ZO schvaluje předloženou ke schválení Smlouva o smlouvě budoucí kupní 

mezi obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn ( budoucí kupující ) a panem 

Milanem Plevou, Českých bratří 325, 517 43 Potštejn (budoucí prodávající) a 

obchodní společností M&M reality holding a.s., Krakovská 583/9, Nové 

Město, 110 00 Praha 1 ( dále jen zprostředkovatel). Strana budoucí prodávající 

prohlašuje, že se na základě Kupní smlouvy stane výlučným vlastníkem 

následujících pozemků parc. č. 619/6 o výměře 1551 m2, parc. č. 622/20 o 

výměře 914 m2, parc. č. 622/21 o výměře 116 m2. V případě řádného převodu 

vlastnického práva k předmětu převodu se strana budoucí kupující vzdá 

předkupního práva k pozemkům- parc. č. 619/5, 619/4 a 619/1 v kú. Záměl na 

LV č. 361 a věcného břemene chůze a jízdy přes pozemky – parc. č. 619/5, 

619/4 a 619/1 v kú. Záměl na LV 361, to nejpozději do 6 měsíců od převodu 

vlastnického práva k předmětu převodu této smlouvy. 

7. ZO schvaluje předložený Plán vodovodů a kanalizací na rok 2019. 

8.  ZO schvaluje předložené Memorandum o spolupráci při uplatňování 

regionální ceny za vodné v rámci cenové UNIE „Doudleby – Záměl“. ZO 

pověřuje starostu podpisem Memoranda o spolupráci při uplatňování regionální 

ceny za vodné v rámci cenové UNIE „Doudleby – Záměl“. 

9. ZO schvaluje předložený Dodatek č. 14 ke smlouvě o nájmu majetku 

k provozování veřejného vodovodu uzavřené dne 01. 02. 2003 ve znění 

dodatku 

č. 1-13. Smluvní strany: Obec Záměl jako vlastník vodovodu pro veřejnou 

potřebu v Záměli, na straně jedné a AQUA SERVIS, a.s, Štemberkova 1094, 

Rychnov n/Kn., na straně druhé. Tento dodatek č. 14 ke shora citované 

smlouvě o nájmu nabývá účinnosti dnem 01. 07. 2019. Tento dodatek č. 14 ke 

shora citované smlouvě o nájmu nabývá účinnosti dnem 01. 07. 2019.  
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10.  ZO schvaluje předloženou dohodu o vzájemných právech a povinnostech 

při provozování provozně souvisejících vodovodů Potštejn – Záměl – 

Doudleby n.O. 

13.  ZO schvaluje žádost paní E. Klecandrové, ředitelky ZŠ a MŠ Záměl na 

převod zisku z minulého roku ve výši 9 133,95 Kč do rezervního fondu. 

14.  ZO schvaluje předloženou opravu výtluků, nerovností a síťových trhlin na 

místní komunikaci v obci Záměl. Použitá technologie JETPATCHER. Oprava 

spočívá ve vyčištění tlakem vzduchu požadovaného místa, penetraci výtluku a 

okolí, aplikaci opravné směsi, zadrcení. Opravu provede ROADMEDIC s.r.o., 

Pod Senovou 2960/70, Šumperk. 

15.  ZO schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 1. 

2019 „Protipovodňová opatření “ mezi obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn 

a BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2-Nové 

Město. 

Předmětem dodatku smlouvy je změna termínu realizace díla. 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 

6. ZO pověřuje starostu podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi 

obcí Záměl (budoucí kupující) a panem M. P., Českých bratří 325, 517 43 

Potštejn (budoucí prodávající) a obchodní společností M&M reality holding 

a.s., Krakovská 583/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen zprostředkovatel). 

9.  ZO pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 14 ke smlouvě o nájmu majetku 

k provozování veřejného vodovodu uzavřené dne 01. 02. 2003 dodatek č. 1-13. 

10.  ZO pověřuje starostu podpisem dohody o vzájemných právech a 

povinnostech při provozování provozně souvisejících vodovodů Potštejn –

Záměl –Doudleby n/O. 

11.  ZO pověřuje pana Ing. M. Rozkota CSc., jako  předsedu komise, pana J. 

Novotného jako člena komise a pana Ing. M. Šklíbu jako člena komise 

kontrolou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl. Kontrola bude provedena 

dne 19. 06. 2019. 

14.  ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy  mezi obcí Záměl a 

ROADMEDIC s.r.o., Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk, na opravu 

výtluků, nerovností a síťových trhlin na místní komunikaci v obci Záměl. 

15.  ZO pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 

1. 2019 „Protipovodňová opatření“ mezi obcí Záměl a BÁRTEK ROZHLASY, 

s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2-Nové Město. Předmětem dodatku 

smlouvy je změna termínu realizace díla. 

 

Usnesení č. 9/2019 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného dne 15. 

7. 2019 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 
 

Zastupitelstvo obce Záměl (dále ZO) bere na vědomí: 

3. ZO bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 

4. ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti obce. 
 

 
 

 

 

Činnost  sboru  

dobrovolných hasičů  

Záměl v roce 2019.  
  

        Svoji činnost v roce 2019 jsme zahájili 26. ledna spolupořádáním 

karnevalu pro malé děti a jejich doprovod v místní tělocvičně. V únoru jsme 

spoleně se sociálním a kulturním výborem obce Záměl organizovali Sousedský 

ples v Penzionu Orlice. Další naší kulturní akcí bylo již tradiční zajištění pálení 

čarodějnic 30. dubna na hřišti pod Markem se soutěžemi pro děti za pomoci SK 

Záměl.1. května jsme zajistili občerstvení při Otvírání studánek. 4. května jsme 

byli na soutěži v požárním útoku 4. okrsku v Merklovicích, kde nás 

reprezentovalo 1 družstvo žen a 1 družstvo mužů. 11. května jsme v areálu 

mlýna u hasičské zbrojnice zajistili občerstvení pro účastníky pochodu Přes tři 

hrady. Při této akci byla vystavena naše hasičská technika. 21. května byl v 

místní škole „Den s hasiči“ na téma prevence očima dětí za účasti HZS 

Rychnov nad Kněžnou a našeho preventisty. 22. června jsme pořádali soutěž v 

požárním útoku v Záměli. 7. září jsme se účastnili oslav 135 let výročí založení 

sboru v Kosteleckých Horkách. 

        Výjezdová jednotka obce Záměl, která už šestým rokem zajišťuje požární 

ochranu také pro obce Polom a Proruby, měla od začátku roku tyto ostré 

výjezdy a školení:  

8. března byla příprava velitelů na stanici HZS Rychnova nad Kněžnou, 

7. června nám byl vyhlášen výjezd nad křižovatku pod Černou skálu na 

vyproštění  srny ze skruže, 

v červnu byl velitelský den na stanici v Dobrušce, 

6. srpna nám byl vyhlášen výjezd ke spadlé větvi na komunikaci u 

rybníka, 

6.listopad bylo školení výjezdové jednotky- téma bezpečnost práce, 

16. října byl na stanici v Rychnově nad Kněžnou velitelský den - téma 

chemické zásahy, 

v prosinci proběhne školení první pomoci za účasti záchranářky z 

Rychnova nad Kněžnou.  

Během roku probíhalo školení členů výjezdové jednotky. 13. až 15.září. byla v 

Pardubicích v bývalých kasárnách T.G.M. akce pod názvem Retroměstečko. 

Jednalo se již o 6. ročník této akce. V rámci  ukázek jsme předvedli naši 

techniku (transporter PTS 10 , Pragu V3S a Tatru 148 CAS 32). 

        Závěrem naší zprávy Vám hasiči ze Záměle přejí poklidné prožití svátků 

vánočních a do nového roku všem přejí  hodně štěstí, zdraví a osobní pohody a 

rádi uvítáme i nové členy do našich řad :-) 

Za hasiče Marcel Svoboda. 
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Činnost sociálního 
 

a kulturního výboru 

         

Vážení a milí spoluobčané, ráda bych vás naposledy v roce 2019 seznámila s 

činností sociálního a kulturního výboru. 

        V červnu jsme se rozloučili s žáky 5. ročníku, kteří budou pokračovat ve 

svém vzdělávání ve větších školách. Byli to tito žáci: Lucie Toužimská, Jan 

Rauch, Josef Trejtnar, Ondřej Grulich a Erik Bavlovič. Přejeme jim hodné 

učitele a moc úspěchů v učení. 

        Do naší školy jsme v září přivítali nové žáčky: Valentýna Havlová, 

Valentina Hýblová, Karolína Novotná a Václav Šípek. Ať se těmto novým 

školákům daří nejen v nové životní etapě! 

Myslíme také na své starší spoluobčany, kterým jsme popřáli zdraví a štěstí do  

dalších let:   Stanislav Kos 85 let 

Stanislav Vychytil 85 let  Vladko Fiala 75 let 

Zdenka Králová 92 let  Zdenka Kosová 90 let 

Stanislav Fröhde 70 let  Karel Prokopec 70 let 

Miroslav Zástěra 75 let  Marie Motlová 75 let 
 

Dne 23.11.2019 jsme v prostorách 

obecního úřadu slavnostně přivítali 

naše nové spoluobčánky: 

 

Adam Hnilica 

Adam Beneš 

Monika Fajfrová 

Timeu Habrmanovou 

Alberta Dvořáka 

Všem přejeme spokojený život. 

        Dne 7.12. jsme uspořádali mikulášské posezení pro naše seniory. O hudbu 

k tanci i poslechu se postarala skupina STUDIO MIX. Děti z naší školy 

vyrobily k této příležitosti malé dárečky. 

        Je naší smutnou povinností rozloučit se i s našimi zemřelými 

spoluobčany. V posledním období to byli tito: Pavel Štefek, Lenka Židová, 

Oldřich Junek a Jan Šplíchal. Ať odpočívají v pokoji. 
 

Na nejbližší období připravujeme tyto události a moc se na Vás těšíme! 

1.1.2020  tradiční výstup na Velešov 25.1.2020 dětský karneval 

14.2.2020 sousedský ples (hudba DUO GEMINI) 

 Za kulturní a sociální výbor zapsala Jitka Hlaváčková  

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

2. ZO schvaluje Program jednání č. 9/2019 

5. ZO schvaluje předložený Dodatek č. 14 ke smlouvě o nájmu  

a provozování kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu v obci Záměl mezi obcí 

Záměl a AQUA SERVISEM, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov /Kn. 

Nájemné za právo nájemce provozovat majetek vlastníka se pro rok 2019 mění 

dohodou smluvních stran ve vazbě na platnou kalkulaci ceny pro stočné platné 

od 1. 7. 2019 pro obec Záměl. Celé nájemné ve výši 2 500,-Kč bude nájemcem 

uhrazeno jednorázově na účet vlastníka nejpozději do 31. 8. 2019. 

6. ZO schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke smlouvě příkazní k zajištění služeb 

ze dne 21. 5. 2018. Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení platnosti Smlouvy 

o poskytování služeb, úprava výše odměny za výkon pověřence, úprava 

platebních podmínek. 

7. ZO schvaluje předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007379/SOSBVB/13 mezi obcí 

Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 

02 Děčín. Jedná se o stavbu zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení nn, 

přípojková skříň SS100/NKE1P, rozpojovací skříň SR402/NKW2 2ks, SR 

608/NKW2, Příhradová trafostanice PTS630, betonové sloupy nn 45 ks, 

venkovní vedení izolovanými svazkovými vodiči nn, přípojky závěsnými, dále 

jen „Zařízení distribuční soustavy“.  

8. ZO schvaluje předloženou opravu třídy ZŠ a MŠ. Opravu podlahy ve třídě 

provede pan J. H., Montáže suchých staveb, truhlářství, Třebešov 50, Třebešov 

za cenu 89 897,- Kč. Krytinu na podlahu položí firma CACH Podlahové 

krytiny, Příkopy 401, Kostelec n/O za cenu 29 599,38 Kč. Nábytek vyrobí pan 

J. Vodehnal, Záměl 78 za cenu 90 500,- Kč. Rozvody elektřiny provede pan P. 

Zářecký, Lhoty u Potštejna 29. Elektřina a podlaha v šatnách bude hrazena z 

rozpočtu obce Záměl. 

9. ZO schvaluje předložený návrh na opravu výtluků na místní komunikaci v 

obci Záměl. Opravu provede ROADMEDIC s.r.o., Pod Senovou 2960/70, 

Šumperk. 

Celková cena opravy je 57 596,-Kč. 14 tun směsi. 

11. ZO schvaluje předloženou Smlouvu o připojení odběrného elektrického 

zřízení k distribuční soustavě č. 19_SOP_01_4121547010 mezi ČEZ 

Distribuce a.s., Teplická 874 / 8, 405 02 Děčín a obcí Záměl na připojení 

rozvaděče nn v DTS. 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 

5. ZO pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 14 ke smlouvě o nájmu a 

provozování kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu v obci Záměl mezi obcí 

Záměl a AQUA SERVISEM, a.s., Štemberkova 1094, Rychnov nad Kněžnou. 
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6. ZO pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní k zajištění 

služeb ze dne 21. května 2018. Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení 

platnosti Smlouvy o poskytování služeb, úprava výše odměny za výkon 

pověřence, úprava platebních podmínek. 

7. ZO pověřuje starostu podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007379/SOSBVB/13 

mezi obcí Záměl a ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Jedná se 

o stavbu zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení nn, přípojková skříň 

SS100/NKE1P, rozpojovací skříň SR402/NKW2 2ks, SR 608/NKW2, 

Příhradová trafostanice PTS630, betonové sloupy nn 45 ks, venkovní vedení 

izolovanými svazkovými vodiči nn, přípojky závěsnými, dále jen „Zařízení 

distribuční soustavy“.  

9. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi obcí Záměl a ROADMEDIC 

s.r.o., Pod Senovou 2960/70, Šumperk 787 01 na opravu výtluků na místní 

komunikaci v obci Záměl. 

11.  ZO pověřuje starostu podpisem Smlouvy o připojení odběrného 

elektrického zřízení k distribuční soustavě č. 19_SOP_01_4121547010 mezi 

ČEZ Distribuce, 

a.s., Teplická 874 / 8, 405 02 Děčín a obcí Záměl na připojení rozvaděče nn v 

DTS. 

 

Usnesení č. 10/ 2019 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného dne 19. 

8. 2019 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 
 

Zastupitelstvo obce Záměl (dále ZO) bere na vědomí: 

3.  ZO bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 

4.  ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti obce. 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

2. ZO schvaluje Program jednání č. 10/2019 

5. ZO schvaluje smlouvu o dílo č. 5/2019 mezi obcí Záměl a obcí Krchleby, 

Krchleby 32 na převzetí odpadu do zařízení ke sběru a využívání odpadů. 

Obec Záměl se touto smlouvou zavazuje přebírat odpady z obce Krchleby. 

6. ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 6/2019 mezi obcí Záměl a obcí Lupenice, 

Lupenice 62 na převzetí odpadu do zařízení ke sběru a využívání odpadů. 

Obec Záměl se touto smlouvou zavazuje přebírat odpady z obce Lupenice. 

7. ZO schvaluje předloženou kupní smlouvu na 1 kus kontejneru typu Mulda 

mezi prodávající - obcí Záměl a kupující - paní K. Dostálovou, Na Městečku 

č.p. 33. Vzájemně ujednaná kupní cena je 5 000,- Kč, kterou kupující uhradí do 

10 dnů v hotovosti na Obecním úřadě Záměl nebo na účet obce Záměl. 

8. ZO schvaluje předloženou Žádost o prodloužení nočního klidu. Žadatelem je 

pan Roman Fulín, Blažimská 3140/10, 149 00 Praha 4. Jedná se o akci oslavy 

narozenin a hudební produkce, která se bude konat ze dne 24. 8. 2019  do 

následujícího dne 25. 8. 2019 do 1:00 hodin na hřišti pod Marečkem. 
 

  

 Včely – proč bychom je měli chránit? 
         

        Protože nektarodárné a pylodárné rostliny mají v našem prostředí čím dál 

méně místa, dostává se hmyz do úzkých. Ze všech nejvíc to pak jsou 

specializované druhy jako včela medonosná a její méně známé příbuzné, 

samotářsky žijící včely. Ty všechny mají prospěch z druhově bohatých zahrad 

a šetrné péče o přírodu kolem nás. Jak jistě víte a určitě jste četli: Až nebude 

včela, člověk má čtyři roky života. Včelu potřebujeme k opylování většiny 

druhů rostlin. Je to koloběh, který se nesmí narušit. Včela je nezastupitelná. 

Včela je nezastupitelná a nic ji nenahradí. 
 

  

. 

 

        Dne 23. listopadu 2019 si 

včelaři připomněli 100 let trvání 

včelařského spolku. Členská 

schůze se konala v Restauraci Pod 

lipami v Potštejně. Předseda 

přivítal všechny včelaře i pozvané 

hosty a odměnil devět včelařů 

Čestným uznáním. Za okresní 

organizaci bylo odměněno šest 

včelařů čestným odznakem 

s titulem Vzorný včelař. Oceněním 

PRV ČSV Praha byli odměněni 

dva včelaři. Okresní ocenění a 

ocenění z ústředí z Prahy předal 

člen OV ČSV Rychnov nad 

Kněžnou přítel Ivo Ďuroška.  

 

Konec roku je před námi a já přeji všem lidem do roku 2020 zdraví, štěstí a 

pohodu. 

Za výbor včelařů Marie Dalecká 
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Tančíme a cvičíme s hudbou - středa, L. Novotná, O. Dvořáková 

Středa 15.15 – 16.15 hod. 

S novým školním rokem jsme opět začali secvičovat novou taneční sestavu a 

osvěžujeme si taneční kroky klasických tanců. Do kroužku od října chodí 7 

děvčat a 1 chlapec. Taneční vystoupení se chystáme předvést v lednu na 

karnevale pro děti a v dubnu na taneční soutěži Rychnovský taneček v Pelclově 

divadle v Rychnově nad Kněžnou.  
 

Cvičení pro ženy Body Form, M. Sršňová 

Pondělí 18.00 – 19.30 hod 

V květnu jsme ukončily cvičení v tělocvičně a přešly na letní aktivitu - jízdu na 

kole. Tentokrát nebyla účast velká, ale kdo se chtěl projet, mohl se přidat. 

Od září se opět scházíme v tělocvičně. Cvičení zaměřujeme hlavně na 

posilování a protažení všech svalových skupin za pomocí overbalu, činek a 

cvičení s tyčí. Jak již napsala Míla Krupičková cvičenek přibývá, ale bohužel 

jde většinou o přespolní. Rádi mezi sebou přivítáme nové Zámělačky. Přeji 

Vám všem, krásné a  pohodové Vánoce a do nového roku pevné zdraví, čerstvé 

síly, optimismus a štěstí. P.S.: Pokud Vám svátky nadělí nějaké to kilčo navíc, 

přijďte se ho zbavit mezi nás. 

 

Do roku 2020 přejeme všem příznivcům sportu především zdraví, lásku a 

hodně úspěchů v pracovním v soukromém životě a aktivním sportovcům 

navíc sportování bez úrazů a mnoho úspěchů na soutěžích. 
 

Sportu zdar! Team SK 

 

 

 

 

100 let včelařů 
 

        Začátek léta je pro včelaře ve znamení 

medobraní, dělání oddělků. Také pro děti z naší 

základní školy byl jeden letní den, kdy se šly podívat 

na život včel v proskleném úlu, velmi zajímavý.  

        Měly možnost podívat se jak vypadá včelka za sklem. A protože na skle 

byly postaveny buňky, do kterých matka nakládala vajíčka, děti viděly 

vývojové stádium včelího plodu. Od vajíčka až po dospělce, těsně před 

vyběhnutím z buňky. Včelky, které měly na nožičkách pecičky pylu pobíhaly 

po plástech a hledaly, kam by svůj náklad složily. Pyl je nezastupitelná 

potrava, kterou potřebují ke svému životu. Je třeba, aby měly pyl z různých 

kvetoucích rostlin. Barva pylu je různorodá od světle žluté, okrové, hnědé, 

bordó, tmavě modrou, modrofialovou a černou. A proto: 
 

 
 

 9. ZO schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení společné jednotky JBOP s 

obcí Lupenice, Lupenice 62, 517 41 Kostelec nad Orlicí. 

10. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy na projekt: „Zkvalitnění výuky 

Základní školy v obci Záměl – vytvoření odborné učebny praktické 

gramotnosti a stavební úpravy bezbariérovosti“. 

11. ZO schvaluje předloženou Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy 

o převodu inženýrských sítí ( dále jen „smlouva“ ) mezi panem Ing. J. 

Zemanem, bytem Chleny 58 a paní P. Novotnou, bytem Záměl 125 (dále jen 

,,budoucí dárci“) a obcí Záměl, Záměl 158 (dále jen ,,budoucí obdarovaná“). 

Předmětem budoucího daru jsou inženýrské sítě (dále také „inženýrské 

stavby“), a to centrální kanalizace, centrální vodovod, komunikace a čistírny 

odpadních vod, jak je vymezeno v územní studií Záměl zastavěná plocha Z12. 

12. ZO schvaluje předložený návrh na opravu výtluků na místní komunikaci v 

obci Záměl. Opravu provede ROADMEDIC s.r.o., Pod Senovou 2960/70, 

Šumperk Celková cena opravy je 57 596,-Kč. 14 tun směsi. 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 

5.  ZO pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo č. 5/2019 mezi obcí Záměl, 

Záměl 158, 517 43 Potštejn a obcí Krchleby, Krchleby 32, 517 41 Krchleby na 

převzetí odpadu do zařízení ke sběru a využívání odpadů. 

6.  ZO pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo č. 6/2019 mezi obcí Záměl, 

Záměl 158, 517 43 Potštejn a obcí Lupenice, Lupenice 62, 517 41 Kostelec nad 

Orlicí na převzetí odpadu do zařízení ke sběru a využívání odpadů. 

7.  ZO pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy na 1 kus kontejneru typu 

Mulda mezi prodávající - obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a kupující - 

paní Kateřinou Dostálovou, Na Městečku č.p. 33, 517 43 Potštejn. 

Vzájemně ujednaná kupní cena je 5 000,- Kč, kterou kupující uhradí do 10 dnů 

v hotovosti na Obecním úřadě Záměl nebo na účet obce Záměl. 

9.  ZO pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zřízení společné jednotky JBOP 

s obcí Lupenice, Lupenice 62, 517 41 Kostelec nad Orlicí. 

10.  ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy na projekt: „ Zkvalitnění výuky 

Základní školy v obci Záměl – vytvoření odborné učebny praktické 

gramotnosti a stavební úpravy bezbariérovosti “. 

11.  ZO pověřuje starostu podpisem Smlouvy o uzavření budoucí darovací 

smlouvy o převodu inženýrských sítí (dále jen „ smlouva“) mezi panem Ing. 

Jiřím Zemanem, bytem Chleny 58, 517 45 Chleny, paní P. Novotnou, bytem 

Záměl 125, 517 43 Potštejn (dále jen ,,budoucí dárci“) a obcí Záměl, Záměl 

158, 517 43 Potštejn ( dále jen ,,budoucí obdarovaná“). Předmětem budoucího 

daru jsou inženýrské sítě ( dále také „ inženýrské stavby “), a to centrální 

kanalizace, centrální vodovod, komunikace a čistírny odpadních vod, jak je 

vymezeno v územní studií Záměl zastavěná plocha Z12. 
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12. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi obcí Záměl, Záměl 158, 

Potštejn 517 43 a ROADMEDIC s.r.o., Pod Senovou 2960/70, Šumperk 787 01 

na opravu výtluků na místní komunikaci v obci Záměl. 
 

Usnesení č. 11/ 2019 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného dne 

16.9. 2019 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 
 

Zastupitelstvo obce Záměl (dále ZO) bere na vědomí: 

3.  ZO bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 

4.  ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti obce. 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

2.  ZO schvaluje Program jednání č. 11/2019 

5. ZO schvaluje předloženou Příkazní smlouvu uzavřenou mezi příkazcem- 

Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a příkazníkem- Ekologický rozvoj a 

výstavba s.r.o., nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř. Předmětem 

této smlouvy je činnost příkazníka pro příkazce v rámci projektu: „ Dostavba 

kanalizace a ČOV v obci Záměl “. 

6.  ZO schvaluje předfinancování projektu:  ,,Zkvalitnění výuky Základní školy 

v obci Záměl - vytvoření odborné učebny praktické gramotnosti a stavební 

úpravy bezbariérovosti “ z vlastních zdrojů. Výše dotace je 90%. Celkové 

náklady činí 2 367 912,10 Kč. 

7. ZO schvaluje žádost o dotaci na projekt: „ Rekonstrukce garáže pro 

hasičskou techniku “ z dotačního titulu Program rozvoje venkova 

Královéhradeckého kraje. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje dofinancování 

projektu z vlastních zdrojů. Celkové náklady projektu činí 873 572 Kč, z toho 

dotace bude maximálně 50%. 
 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 

5. ZO pověřuje starostu podpisem Příkazní smlouvy uzavřené mezi příkazcem- 

Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a příkazníkem- Ekologický rozvoj a 

výstavba s.r.o., nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř. Předmětem 

této smlouvy je činnost příkazníka pro příkazce v rámci projektu: „ Dostavba 

kanalizace a ČOV v obci Záměl “. 

7.  ZO pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci na projekt: „Rekonstrukce 

garáže pro hasičskou techniku “ z dotačního titulu Program rozvoje venkova 

Královéhradeckého kraje. Celkové náklady projektu činí 873 572 Kč, z toho 

dotace bude maximálně 50%. 
 

Usnesení č. 12/ 2019 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného dne 

21.10. 2019 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 
 

Zastupitelstvo obce Záměl (dále ZO) bere na vědomí: 

3.  ZO bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 

4.  ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti obce. 

 
 

 Rekreační fotbal, Marcel Svoboda  

Neděle 18.00 hod. 

V sezoně od konce října do konce března chodíme hrát každou neděli 

rekreačně fotbal do místní tělocvičny od 18 hodin. Většina hráčů je přespolních 

a tak rádi uvítáme nové zájemce i ze Záměle.  
 

Stolní tenis, Tomáš Krupička 

Úterý 17.30 – 19.00 hod. 

Oddíl stolního tenisu SK Záměl má v současné době 9 členů. Jeho tréninky 

jsou již tradičně vždy v úterý od 17,30 do 19,00 hodin a nabízí pro všechny 

občany možnost si přijít zahrát. Jedinou podmínkou je sportovní obuv se 

světlou podrážkou. Domácí mistrovská utkání se hrají v pátek od 18,30 hodin. 

V letošním soutěžním ročníku 2019-2020 je do dlouhodobých soutěží 

přihlášeno pouze jedno družstvo, které hraje Regionální přebor 3. třídy. Těsně 

před polovinou soutěže je v tabulce na 4. místě, což je lepší pozice než bylo 

původně předpokládáno.  
 

Cvičení předškolních dětí, Hana Myšáková 

Pondělí  14.30 – 15.30 hod. 

Letos nám chodí cvičit ze školky 5 děvčat a 9 chlapců. Cvičíme na nářadí, 

zdoláváme překážkové dráhy a zdokonalujeme hod míčem na cíl i do dálky. 

Procvičujeme skok do dálky i do výšky a oblíbené jsou hry na „ovečky“ a 

„vlaštovičky“. Děti jsou hravé a mají velkou radost ze svých sportovních 

pokroků. 
 

Cvičení starších děvčat, Hana Myšáková 

Úterý 16.30 – 17.30 hod. 

Opět jsme pro zájem děvčat začaly cvičit. Není nás mnoho, ale děvčata chodí 

ráda a využíváme hlavně nářadí (kruhy, švédskou bednu, trampolínu, bradla). 

Kdyby měl někdo zájem (třeba i chlapci) mezi nás přijít, bude vítán. 
 

Zámělský Gladiátor, M. Dvořák, J. Kotlář 

Úterý 15.00 – 16.00 hod. 

Začátkem měsíce října jsme opět zahájili kroužek Gladiátor. Nejde nám jenom 

o název, ale hlavně o široký záběr sportovních aktivit. To znamená vyzkoušet 

si jednotlivé sporty, jak letní tak zimní. Kombinací těchto sportů už je blízko 

ke Gladiátorovi. Celý podzimní Gladiátor byl zaměřen na pardubický závod 

tzv. TAXIS GLADIÁTOR RACE. Pro naše borce  to znamenalo neustále 

běhat, posilovat, překonávat překážky a zase běhat, posilovat atd. Prvního 

prosince se vše ukáže. Přípravu jsme nepodcenili, tak uvidíme. 

Na zimu plánujeme bruslení na novém hřišti vedle tělocvičny. Pokud aspoň 

trochu přimrzne, pokusíme se o led. Tento povrch takovouto úpravu nevylučuje 

a tak by byla škoda toho nevyužít. Během zimy taktéž navštívíme bazén 

v Rychnově nad Kněžnou a pokud budou dobré sněhové podmínky, tak budou 

i lyže. Jaro je daleko a tak další zprávy budou už z jarní přípravy. Sportu zdar!  
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Plánované akce 2020 
 

Leden Dětský karneval - sobota 25.1. 2019, tělocvična ZŠ Záměl 

Únor Jarní pětiboj - tělocvična ZŠ Záměl 

Duben Pálení čarodějnic a branný závod - 30. 4. 2019, hřiště 

Květen/červen 
Turistický výlet - poznáváme okolí obce Záměl 

Sportovní odpoledne - hřiště u tělocvičny 

 

 

Rekreační volejbal, Milena Krupičková 

Dne 3. 8. 2019 se volejbalisté Sportovního klubu pod krycím jménem Vodníci 

Záměl zúčastnili turnaje „Memoriál Bohumila Bečičky smíšených družstev“ ve 

Chlenech, kde obsadili čtvrté místo ze sedmi  zúčastněných družstev. 
 

 Pořadí - družstvo Pravidelné zájmové setkávání dětí a dospělých 

 

1. Diblíci Choceň 

2. BRUTUS 

Častolovice 

3. Chleny „Vosa“ 

4. Vodníci Záměl 

5. Chleny „Ryba“ 

6. FAB Rychnov 

7. PRD Přestavlky 
 

Letos volejbalisté rozšířili svou základnu o novou hráčku z Rychnova nad 

Kněžnou, přičemž stále platí, že rádi rozšíří své řady o další nové hráče/hráčky. 

Požadavkem je min. výška 150 cm a ovládání základů volejbalu (většinou 

získané z učilišť, ze středních škol, atd.). V případě, že je někdo menší než 150 

cm, se očekává, že má hráčské zkušenosti. Tyto požadavky plynou z 

bezpečnosti při hraní (srážky, smeče,...). Zájemci se mohou přijít podívat nebo 

si s námi zahrát a to ve čtvrtek od 19:30 hod.  

Přes léto se jednou týdně hrál plážový volejbal v Potštejně. V době 

rekonstrukce hřiště u tělocvičny se hrálo na hřišti v Záměli „U vagonu“. Tímto 

bychom chtěli poděkovat správcům Příhodovým a panu Kotyzovi. 

Jménem volejbalistů Sportovního klubu Záměl děkujeme obci Záměl za 

rekonstrukci hřiště u tělocvičny i s jeho vybavením. 
 

Kondiční cvičení, Milena Krupičková Čtvrtek 18.00 hod. 

V létě, jakmile skončilo pondělní cvičení a stolní tenisté přestali v úterý 

trénovat, se čtvrteční cvičení přesunulo na úterý. Scházely jsme se pravidelně 

od 18:00 hod v hojném počtu. Kondiční cvičení zaznamenalo rozšíření svých 

řad o tři nové přespolní cvičenky. Kdokoliv (děti, ženy, muži bez ohledu na 

věk se k nám může přidat. Od podzimu do jara se cvičí pravidelně od 18:00 

hod. Cvičení nebude dne 23.12.2019 a 26.12.2019.  
 

 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

2.  ZO schvaluje Program jednání č. 12/2019 

5.  ZO schvaluje předloženou Příkazní smlouvu mezi obcí Záměl, Záměl 158, 

517 43 Potštejn a Ekologickým rozvojem a výstavbou s.r.o., nám. 

Československé armády 37, 551 01 Jaroměř na projekt „ Dostavba kanalizace a 

ČOV v obci Záměl “. 

6.  ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na 

opravu místní komunikace. Oprava komunikace se rozumí pouze oprava 

asfaltového krytu při čemž dojde k navýšení vozovky cca o 10 cm. Jedná se o 

komunikaci 3c a 9c dle pasportu komunikací. K opravě místních komunikací se 

budou moci vyjádřit trvale žijící obyvatelé obce, kteří mají u těchto 

komunikací svá obydlí ve stanovené lhůtě do konce roku 2019. Později k jejich 

připomínkám nebude přihlíženo. K realizaci projektu dojde pouze v případě, že 

všichni vlastníci nemovitostí budou napojeni na sítě (vodovod, kanalizace, plyn  

7.  ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpětném odběru použitého 

rostlinného oleje. Původce odpadu: Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn 

Odběratel opadu: Černohlávek oil, Černohlávek Libor, Jakub 38, 285 33 

Církvice 

Článek III. uzavřené smlouvy o zpětném odběru použitého rostlinného oleje se 

s účinností od 1. 11. 2019 mění a doplňuje tak, že původce odpadu se zavazuje 

hradit odběrateli odpadu za každou umístěnou sběrnou nádobu na použitý 

rostlinný olej částku ve výši 605,-Kč. Původce odpadu se zavazuje za 

rozmístěné nádoby dohodnutý poplatek uhradit odběrateli odpadu na jeho účet 

vždy do 31. ledna. 

8.  ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby č. IV-12-2019694/SOBS VB/03 mezi obcí Záměl, 

Záměl 158, 517 43 Potštejn ( dále jen „ Budoucí povinná“) a ČEZ Distribucí, 

a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupená Energomontáže Votroubek 

s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou ( dále jen „ Budoucí 

oprávněná “). Jedná se o obecní pozemky parc. Č. 612/10, 542/55, 547/3, 

550/3, 1002/3, 553/3, 533/3, v k.ú.Záměl zapsáno na LV č. 10001. Obsahem 

věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, 

opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na dotčených 

nemovitostech, provádět  jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost 

Budoucí povinné výkon těchto práv strpět ( dále jen „ Věcné břemeno “). 

9.  ZO schvaluje předloženou Smlouvu na poskytnutí finančního účelového 

daru z rozpočtu obce Záměl Českému svazu včelařů, os Základní organizace 

Záměl 16, 517 43 Potštejn. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru pro rok 

2019 ve výši 2000,-Kč. 10.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou 

žádost na koupi pozemků parc.č, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 179/7, 181, 

1054 o celkové výměře 1874 m2 ve vlastnictví pana Ladislava Žida, bytem 

Lejšovka čp. 103, 503 03. Cena pozemků za 1 m2 je 50,-Kč. Celková cena za 

pozemky je 93 700,-Kč. 

11.  ZO schvaluje předloženou Zřizovací listinu ZŠ a MŠ Záměl. 
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12.  ZO schvaluje předloženou nab. na koupi kontejneru typu Avia ALBR od 

pana Jaroslava Peřiny, Kopala 1155, 570 01 Litomyšl. Cena kontejneru je 44 

709,50 Kč. 

13.  ZO schvaluje předložené podání žádosti o dotaci od PGRLF na pořízení 

teleskopického manipulátoru TH5.26 Stage V. Dotace na manipulátor může 

činit 50 000,-Eur max. však 50%. Cena manipulátoru je 2 178 890,-Kč, 

spoluúčast je 1 089 445,-Kč. Možnost splácet po dobu 3 let nebo předčasného 

splacení jistiny. 

14.  ZO schvaluje oslovení firem k zaslání nabídek pro výběrové řízení na 

pořízení Teleskopického manipulátoru TH5. 26 Stage V. 

1/ INTEKO servis s.r.o. Pode Mlýnem 763/11, Holice 779 00 Olomouc 

2/ Ing. Libor Mikula, Mistrovice 134, 561 64 Jablonné nad Orlicí 

3/ AGROSERVIS Z8M2L, s.r.o, Záměl 228, 517 43 Potštejn 
 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 

5.  ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi obcí Záměl, Záměl 158, 517 

43 Potštejn a Ekologickým rozvojem a výstavbou s.r.o., nám. Československé 

armády 37, Jaroměř na projekt „Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl “. 

6.  ZO pověřuje starostu jednáním s vlastníky nemovitostí na přilehlých 

komunikacích 3c a 9c o přípojkách vody, kanalizace, plynu a připravované 

opravě těchto komunikací a po domluvě s vlastníky případném podání žádosti 

o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na jejich opravu. 

7.  ZO pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o zpětném odběru 

použitého rostlinného oleje. 

Původce odpadu: Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn 

Odběratel opadu: Černohlávek oil, Černohlávek Libor, Jakub 38, 285 33 

Církvice Článek III. uzavřené smlouvy o zpětném odběru použitého 

rostlinného oleje se s účinností od 1. 11. 2019 mění a doplňuje tak, že původce 

odpadu se zavazuje hradit odběrateli odpadu za každou umístěnou sběrnou 

nádobu na použitý rostlinný olej částku ve výši 605,-Kč.  

Původce odpadu se zavazuje za rozmístěné nádoby dohodnutý poplatek uhradit 

odběrateli odpadu na jeho účet vždy do 31. ledna. 

8.  ZO pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2019694/SOBS VB/03 

mezi obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn ( dále jen „ Budoucí povinná“) a 

ČEZ Distribucí, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupená Energomontáže 

Votroubek s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou ( dále jen „ 

Budoucí oprávněná “). Jedná se o obecní pozemky parc. Č. 612/10, 542/55, 

547/3, 550/3, 1002/3, 553/3, 533/3, v k.ú.Záměl zapsáno na LV č. 

10001.Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, 

provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na dotčených 

nemovitostech, provádět  jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost 

Budoucí povinné výkon těchto práv strpět ( dále jen „ Věcné břemeno “). 

 
 

 
 

 

     Počátkem listopadu jsme se rozloučili s podzimem, zamávali jsme 

stěhovavým ptákům a navštívili jsme tradiční „AGRO výstavu“, která se 

pravidelně koná na místní farmě. Obrovské stroje nám připomněly blížící se 

konec podzimu. Častější plískanice, ochlazení a příjezd svatého Martina s 

prvními sněhovými vločkami přímo vybízejí k schoulení se do tepla za pecí. 

To pro nás ale není. Nejdříve jsme si s dětmi zopakovaly vše, co víme o 

lidském těle, jak se bránit nemocem a hurá ven do přírody. Protože právě pobyt 

na čerstvém vzduchu a pohyb v přírodě našemu zdraví prospívá nejvíce. 

     Nezapomínáme ale ani na adventní čas. Dobře jsme věděli, kdy se poprvé 

v letošním roce rozsvítí náš vánoční stromek. Byli jsme připraveni a měli pro 

Vás nachystané první setkání se zimou i s Vánocemi. Zpívali jsme vánoční 

koledy i veselé zimní písničky. A to nebylo všechno. Nejmilejší setkání bylo na 

tradiční vánoční besídce v naší školce a andělských dílničkách. Je to tak, právě 

o Vánocích máme být všichni spolu, pomáhat si navzájem a radovat se 

z maličkostí. 

Jako odměnu za pilnou práci našich dětí chystáme návštěva zámku 

v Doudlebách s bohatým vánočním programem a pak možná, možná přijde 

Ježíšek. 

Šťastné a veselé Vánoce všem! 

Mgr. Jitka Juštová, učitelka MŠ Záměl 

 

 

SPORTOVNÍ KLUB  
 

SK ZÁMĚL 
 

Poděkování 

  

Sportovní klub Záměl tímto děkuje obci Záměl za vydařenou 

rekonstrukci hřiště u školy. Všichni věříme, že hřiště bude celý rok plně 

využíváno nejen školou, našimi členy, ale i ostatními občany Záměle. 

Slavnostní otevření hřiště u tělocvičny proběhlo ve spolupráci školy, která 

zajistila program a Sportovního klubu Záměl, který zajistil občerstvení. 
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Další novinkou, která na děti v říjnu čekala, bylo pravidelné páteční cvičení 

v tělocvičně. Program s názvem „Cvičíme se zvířátky“ dětem umožňuje 

celkový pohybový rozvoj zábavnou formou. Děti se zdokonalují v obratnosti, 

zručnosti i rychlosti, získávají nové dovednosti a za odměnu si nalepují 

samolepky do svých sešitků, které na ně čekají ve školce. A sešitky se rychle 

plní. Každý vidí, kolik toho už zvládl a jak moc je šikovný. 

  
  

  
Předškolní děti každé úterý docházejí do jazykové učebny. Zde se s paní 

učitelkou Luckou hravou formou seznamují s prvními slovíčky anglického 

jazyka. Bohatě vybavená učebna s interaktivní tabulí malým žáčkům zaručuje, 

že učení není mučení, ale hraní, které baví. Děti se na hodinu vždy velice těší. 

Koncem října přijela do školky paní logopedka. Protože problémy 

s výslovností bývají velkým problémem především při přechodu dětí 

z mateřské školy do první třídy, snažíme se proto dostatečně brzy podchytit 

případné nedostatky v řeči.  

Měsíc říjen jsme zakončili poněkud netradičním způsobem. Jeden z našich 

kamarádů odjel na delší čas do USA a právě to nás inspirovalo. Na konci října 

byl v naší školce Halloweenský karneval. Celá třída byla ten den plná čarodějů, 

strašidel, duchů a kostlivců. Vyřezávaly se dýně, vyráběli se duchové a 

strašidelný hrad, soutěžilo se v získávání upířích zubů, chytání žab, konaly se 

pavoučí závody. Všichni se skvěle bavili a už se těšíme, jak si to za rok zase 

zopakujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  ZO pověřuje starostu podpisem Smlouvy na poskytnutí finančního 

účelového daru z rozpočtu obce Záměl Českému svazu včelařů, os Základní 

organizace Záměl 16, 517 43 Potštejn. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru 

pro rok 2019 ve výši 2000,-Kč. 

10.  ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy na koupi pozemků parc.č, 179/1, 

179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 179/7, 181, 1054 o celkové výměře 1874 m2 ve 

vlastnictví pana Ladislava Žida, bytem Lejšovka čp. 103, 503 03. Cena 

pozemků za 1 m2 je 50,-Kč. Celková cena za pozemky je 93 700,-Kč. 

11.  ZO pověřuje starostu podpisem Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Záměl. 

12.  ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy na koupi kontejneru typu Avia 

ALBR od pana Jaroslava Peřiny, Kopala 1155, 570 01 Litomyšl. Cena 

kontejneru je 44 709,50 Kč. 

13.  ZO pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci od PGRLF na pořízení 

teleskopického manipulátoru TH5.26 Stage V. 

14.  ZO pověřuje starostu oslovením firem k zaslání nabídek pro výběrové 

řízení na pořízení Teleskopického manipulátoru TH5. 26 Stage V. 

 

 

 Vážení spoluobčané, milí Záměláci, 
 

Již se zase blíží konec roku, a proto bych ho chtěl krátce zhodnotit. V letošním 

roce jsme realizovali několik projektů za pomoci dotací, ale i řadu věcí jsme 

financovali z našich zdrojů. 

Finančně nejnáročnější projekt byl Rekonstrukce školního hřiště u 

tělocvičny celkové náklady činily skoro 3 022 684,30 Kč. Díky dotaci 

z Ministerstva pro místní rozvoj, které se podílelo částkou ve výši 1 974 422 

Kč, jsme mohli provést velmi krásnou rekonstrukci. Na bývalých tenisových 

kurtech vzniklo moderní víceúčelové hřiště pro tyto sporty: volejbal, tenis, 

fotbal, basketbal, stolní tenis, nohejbal. Umělý povrch také umožní v zimních 

měsících nástřik ledové plochy. Hřiště je využíváno školou, školní družinou, 

sportovním klubem a občany naší obce.  

Dalším realizovaným projektem je realizace projektu Protipovodňových 

opatření, který se skládá ze dvou částí: nového moderního rozhlasu a 

digitálního povodňového plánu. Celkové náklady projektu byly 1 618 802,- Kč 

a Operační program životního prostředí přispěl částkou ve výši 1 103 089,40 

Kč. Díky realizaci tohoto projektu má obec nový moderní rozhlas a na 

webových stránkách obce naleznete také digitální povodňový plán. 

Třetím realizovaným projektem z dotací byla Oprava místní 

komunikace 7c v nové zástavbě. Tímto projektem se podařilo opravit 

komunikaci do nové zástavby v délce přes 500 m. Projekt jsme realizovali také 

za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj. Celkové náklady projektu 

1 505 537,55 Kč a výše dotace činí 1 011 499,- Kč. 
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Díky nadačnímu fondu Škoda auto jsme vysázeli ve dvou lokalitách v obci 

více jak 50 ovocných stromů. Jedná se o dvě lokality: alej nad tratí nad 

kamenictvím a 10 švestek na plácku naproti Rozkotovým. Škoda auto uhradila 

nákup stromků ve výši 12 750,- Kč. Kůly, geotextilie, stromky jsou 

v celkových nákladech 33 322,- Kč. 

Mikroregion Rychnovsko nám přispěl částkou 10 000,- Kč na nákup 

zametacího kartáče Vari s celkovými náklady 28 491,- Kč. 

Nyní ještě pár slov o realizaci projektů financovaných z našich zdrojů. Největší 

investicí byla rekonstrukce školní třídy a šaten pro školku. Náklady na 

rekonstrukci třídy a šaten se vyšplhaly na 340 000,- Kč. Děkuji zaměstnancům 

obce za práce při realizaci rekonstrukce třídy a šaten. 

Další projekty realizované z našeho rozpočtu: výměna okna a dveří na dílně 

za školou, nová vrata na kovárně v areálu sběrného dvora 57 992,88 Kč, 

penetrační nástřik cesty od lávky s vodníkem k ČOV u Myšákových 57 596,- 

Kč, stání pro kontejnery na tříděný odpad 55 890,- Kč, svépomocí se podařilo 

vytvořit dvě nová stání ze zámkové dlažby a na mlýně jsme vyměnili okna. 

 

 

Plány na rok 2020 

Díky finanční podpoře MAS Splav ve výši 2 000 000,- Kč budeme ve škole 

realizovat projekt „Učebna manuálních dovedností a bezbariérovost sociálního 

zařízení 2 NP“. Celkové náklady projektu budou činit cca 2 300 000,- Kč. 

V zimních měsících vybereme firmu na realizaci a budeme rekonstruovat 

v příštím roce o prázdninách. 

Dalším již schváleným projektem je nákup Manipulátoru. Zde jsou celkové 

náklady projektu ve výši 2 000 000,- Kč. Schválená dotace je max. 50 procent. 

Díky nákupu tohoto stroje budeme samostatnější a mnoho prací budeme 

provádět sami. 

Také jsme podali žádost do Programu rozvoje venkova Královehradeckého 

kraje na opravu zázemí pro hasiče. Jedná se o tyto opravy: nová střecha, 

zrušení nástřelného přivaděče elektřiny, nový zdroj topení- tepelné čerpadlo a 

výměna zbývajících oken budovy. Celkové náklady projektu budou činit asi 

900 000,- Kč, dotace by měla být 50 procent. 

Žádost o nejvyšší dotaci, kterou jsme podali, se týká výstavby kanalizace a 

ČOV v obci Záměl. Jedná se o výstavbu nové kanalizace od obchodu směrem 

na Doudleby nad Orlicí. Dojde ke kompletnímu zkanalizování všech 

nemovitostí od obchodu po levé straně řeky a na zelené ploše před 

Rozkotovými vpravo vyroste nová ČOV 150 EO. Celkové náklady projektu 

činí 21 000 000,- Kč. Dotace je podána do Operačního programu životní 

prostředí. Když dopadne dotace, budeme realizovat v roce 2021. 
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  V letošním roce stále pracujeme podle programu „Hrajeme si od jara do 

zimy“. Na stránkách školy se každý může ve fotogalerii podívat, jak se nám 

daří a jak si to užíváme. Postupně procházíme jednotlivá témata, která 

korespondují s aktuálním děním v našem okolí. V září jsme se zaměřili na naše 

kamarády, rodinu, obec a okolí, v říjnu pak na plody podzimu. Děti se naučily, 

co všechno roste na polích, zahradách i co nám přináší les.  

 

     Počátkem října jsme navštívili divadelní představení ve Vamberku. Klasická 

pohádka O Pinocchiovi každému připomněla, že lež má krátké nohy a každý 

lhář, bude potrestaný. Děti si ve školce znovu zopakovaly pravidla hezkého 

chování, toho co je správné a co špatné, komu smějí důvěřovat a před kým si 

mají dávat pozor.  

 

4. října se v blízkosti naší školy konala veliká událost. Slavnostně se otevíralo 

zcela nové sportovní hřiště. Na akci se přišlo podívat mnoho lidí, ale všechny 

děti z naší školy si hřiště nejen prohlédly, ale s rodiči také vyzkoušely. Bohatý 

program otestoval fyzičku malých i velkých. Skákalo se do dálky, házelo na 

koš, střílelo se na bránu. Děti i dospělí si to náramně užili a za odměnu pro ně 

bylo nachystané občerstvení. 
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- „Vánočním turnaji ve florbalu“ v Bohousové 

- „Vánoční továrnu kapříka Pepíka“ – tradičně netradiční vánoční dílny 

- vernisáž výstavy „Andělská pohádka“ 

- „Velkou módní přehlídku vánočních ozdob“ 

- „noční týden ve škole“ – biograf, „džůboks“, turnaj v pexesu, nadílka, 

vánoční zvyky, rozdávání přání a vzkazů z Přáníčkomatu 
 

Chtěla bych svým kolegům, našim dětem, zástupcům Obecního úřadu a Vám 

všem poděkovat za to, že je naše škola v Záměli  právě taková, jaká je a je fajn 

v ní být. Díky patří také p. Lucii Bezdíčkové za sladké pozornosti pro děti ze 

školy a perníčkové mikulášské překvapení. Přejeme Vám, ať jsou vaše vánoční 

svátky klidné a radostné a v nadcházejícím roce ať se daří to, co se dařit má. 

Mgr. Eva Klecandrová, ředitelka ZŠ a MŠ 

 

 

 

Zprávičky z naší 

školičky 

 
    Venku je stále dříve tma, ptáci již odlétli do teplých krajů a na dveře pomalu 

začínají klepat vánoční svátky. Je nejvyšší čas podívat se, co nám prozatím 

přinesl tento školní rok. 

     2. září se mateřská škola opět zaplnila spoustou dětí. Některé se již nemohly 

dočkat svých kamarádů, jiné šly do školky poprvé a možná i s malými 

obavami. Ale všechen strach i nejistota se brzy rozplynuly jako pára nad 

hrncem. Po slavnostním přivítání a seznámení se s novým prostředím se i 

nováčci rychle zapojili do her a činností, které pro ně paní učitelky připravily. 

Ano – správně, paní učitelky. V letošním roce získala naše mateřská škola 

novou posilu -  novou paní učitelku Věru. Pro děti to bylo veliké a milé 

překvapení. Ale došlo i k dalším změnám. Kromě druhé paní učitelky máme i 

novou paní kuchařku, která pro děti vaří skvělé dobroty. Tou poslední 

výraznou organizační změnou je úplné oddělení školní družiny a mateřské 

školy. Děti ze školní družiny se již nescházejí ve školce tak, jak tomu bývalo 

dříve. Také provoz mateřské školy byl posunut a děti mohou přicházet do 

školky již od 6 hodin. A to je pak spousta času na hry, tvoření i úkoly v podobě 

například pracovních listů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statek č.p. 51 Kašparových 

Abych předešel spekulacím, chci vás seznámit s plány, co bude s touto 

nemovitostí.  

S rodinou Kašparových nejsem v žádném příbuzenském vztahu. Když jsem 

nastoupil jako starosta obce, o Kašparovi se již obec starala (pan David jim 

vozil 1x týdně nákup). Od roku 2011 jsem začal nákupy vozit já a pro manžele 

zařizoval potřebné věci (platby inkasa, nákupy a drobnou pomoc). Po smrti 

pana Jana Kašpara jsem paní Kašparové pomáhal se vším (nákupy, obědy, 

platby, koupání, dovozy k lékaři na pedikúru a ke kadeřníkovi vyřizování 

pozůstalosti, důchodu atd). Velkou pomoc také zajišťovali Krupičkovi, kteří 

své sousedce velmi pomáhali. Paní Kašparová trpěla nemocí a doma již 

nemohla zůstat. Proto v květnu 2017 nastoupila do domova důchodců v 

Albrechticích, kde strávila důstojně zbytek svého života.  

V závěti, kterou paní Kašparová sepsala, určila dědicem veškerého svého 

majetku mě. Se statkem, který mi paní Kašparová odkázala, chci naložit ve 

prospěch obce a sociálně a zdravotně znevýhodněných občanů. Přál bych si 

vybudovat komunitní domov pro seniory a zázemí pro handicapované 

spoluobčany. Součástí domova pro seniory by měly být také komunitní 

zahrady, které bude realizovat sdružení MAS SPLAV. Statek Kašparových č.p. 

51 pro tyto účely daruji obci darovací smlouvou, kterou schválíme na veřejném 

zasedání v prosinci. Po převodu na obec bychom chtěli postupně realizovat 

kroky pro výstavbu tohoto zázemí. 

Přeji všem krásné prožití svátků vánočních a hlavně hodně zdraví v příštím 

roce. 

Josef Novotný, starosta 

 

 

 

Zpráva o činnosti školy 

 ZŠ a MŠ Záměl 
 

           

Poslední písemné zprávy o naší škole jste mohli zaznamenat v červnovém 

zpravodaji, a tak se sdílením nových školních zážitků navážeme právě tady. I 

když, co by se tak asi mohlo ve škole a se školou dít o prázdninách? 

Červenec a srpen 

Velké letní prázdniny jsou dokonalý vynález. Vše životné z naší školy se 

zlehka vzpamatovává, odpočívá, užívá si léta, obnovuje své síly na další školní 

rok. Vše neživotné je naopak neustále přemísťováno, opravováno, bouráno, 

stavěno a přestavováno. Na samém konci prázdnin čeká na děti z mateřské 

školy kompletně nová šatna, na žáky II. třídy zrekonstruovaná učebna, 

v jídelně pro všechny nové odkládací zázemí a škola je čistá, vymalovaná. 

Děkujeme za všechny tyto proměny a to především panu starostovi Novotnému 

a jeho „technické skupině“. 
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Září 

Velké letní prázdniny jsou dokonalý vynález…ale právě skončily a ty 

následující jsou v nedohlednu. I když nás čeká spousta školní práce, jsme 

odhodlaní si je zasloužit. Nový školní rok byl novým začátkem nejen pro čtyři 

prvňáky – Valentýnu Havlovou, Valentinu Hýblovou, Karolínu Novotnou, 

Václava Šípka, ale zcela určitě i pro pana učitele Mgr. Lukáše Dušánka, který 

vystřídal v našem pedagogickém týmu paní učitelku Mgr. Lucii Felcmanovou. 

Sice rozděleni do dvou tříd, ale vlastně všichni společně startujeme: 

  
 

- zahájen tradiční plavecký výcvik v Rychnově nad Kněžnou – 10 lekcí 

- Adaptiáda – projektový den se zaměřením na utváření školního 

mikroklimatu na začátku nového školního roku 

- návštěva Akvaristické výstavy v Rychnově nad Kněžnou 

- „Festival o vzdělávání“ Rychnov nad Kněžnou – návštěva edukačního 

programu“ Prostřeno“, besedy „Zvěř Orlických hor“ a samoobslužné 

muzejní dílny 
 

  

  

Říjen 

Velké letní prázdniny jsou dokonalý vynález…ale málokdo si na ně už 

vzpomene. Ve škole je vše, jak má být. V kuchyni vytváří zázraky naše nová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paní kuchařka Hanka Burianová a celý tým školní jídelny funguje na výbornou. 

Díky příjemnému počasí máme možnost realizovat většinu svých školních 

projektů, kdy teoretické znalosti ověřujeme a využíváme v praxi:  

- zahájena činnost zájmových útvarů – Krtek (badatelský), florbal, 

Písničkář (hudební), Albert (deskové hry a zábavná logika) 

- školní projekt „Za řemesly v okolí“ – tentokrát u Sršňů, v kamenické 

dílně 

- „Zámělská openiáda“ - slavnostní otevření nového multifunkčního hřiště. 

Ještě jednou díky SK Záměl za spolupráci 

- „Největší sympaťák z lesa“ – přírodovědně-výtvarná školní soutěž 

 

  
 

 Listopad 

Velké letní prázdniny jsou dokonalý vynález…ale kdo by na ně vzpomínal, 

když je tady první čtvrtletí – písemky, zkoušení, hodnocení a pak rodičovské 

schůzky. Stihli jsme i mimo jiné: 

- Drakolety – soutěže draků v nejrůznějších kategoriích 

- Listování s Lukášem Hejlíkem – interaktivní představení o dětských 

knížkách a jejich objevování 

- exkurzi do Agroservisu Záměl na kultovní Den otevřených dveří 

- návštěvu edukačního programu „ Vánoce, Vánoce přicházejí aneb o 

vánočních tradicích na Sýpce“ - Rokytnice v Orlických horách 
 

Prosinec 

Velké letní prázdniny jsou dokonalý vynález…ale ještě dokonalejší jsou ty 

vánoční! Po rozsvícení vánočního stromečku je celá škola „nakažena“ vánoční 

náladou a v příjemném adventním ovzduší se nám společně daří prožít: 

- vystoupení při „Rozsvěcení vánočního stromku“ – na školní zahradě, 

s občerstvením v bistru „U dvou trpaslíků“ 

- návštěvu Mikuláše s družinou  

- divadelní představení „Jak bylo, když nebylo“ ve Vamberku 
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