
Usnesení č. 1/ 2022 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného 

dne 17. 10. 2022 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č. 1/ 2022 

 

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

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

3.1.1.  Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: Milenu Kaplanovou 

           Sčítáním hlasů určuji: Ladislava Kapuciána 

           Ověřovateli zápisu určuji: Ing. Miroslava Rozkota CSc., Ing Martina Šklíbu  

3.17.0.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 15 / 2022 / viz 

příloha /. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

3.1.2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Program jednání č. 1 / 2022 

3.1.3.  Zastupitelstvo obce schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Záměl. 

3.2.0.  Zastupitelstvo obce Záměl v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích schvaluje, 

že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

3.2.1.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje  způsob volby starosty a místostarosty postupem 

uvedeném předsedajícím tj. volba starosty a místostarosty proběhne veřejně hlasováním, tzn. 

přímou volbou. Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, 

případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O 

jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném 

zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. 

3.2.2.  Zastupitelstvo obce Záměl schválilo starostu: Josefa Novotného, trvale bytem  

Záměl 231. 

3.2.3.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje jednoho místostarostu.  

3.2.4.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje místostarostku: Milenu Kaplanovou , trvale bytem 

Záměl 168. 

3.3.0.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje zřízení finančního výboru a kontrolního výboru.  

3.3.1. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navržený počet členů finančního výboru a 

kontrolního výboru a každý z nich bude mít tři členy. 

3.3.2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předsedu finančního výboru: 

Ing. Miroslava Rozkota CSc., trvale bytem Záměl 57 

Zbývající členy: 

Jiřího Sršně, trvale bytem Záměl 9  

Ladislava Kapuciána, trvale bytem Záměl 30 

3.3.3.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předsedu kontrolního výboru: 

Ing. Martina Šklíbu, trvale bytem Záměl 145 

Zbývající dva členy: 

Ing. Milenu Jindráskovou, trvale bytem Záměl 249 

Josefa Hlaváčka, trvale bytem Záměl 88 

3.4.0.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje zřízení sociálního a kulturního výboru.  



3.4.1. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navržený počet členů sociálního a kulturního 

výboru a každý z nich bude mít tři členy. 

3.4.2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předsedkyni sociálního a kulturního výboru: 

Milenu Kaplanovou, trvale bytem Záměl 168 

Zbývající dva členy: 

Kateřinu Kuličkovou DiS trvale bytem Záměl 147 

Ladislava Kapuciána, trvale bytem Záměl 30 

3.5.0. Zastupitelstvo obce Záměl v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n zákona o obcích 

schvaluje za výkon funkce členům zastupitelstva v platném znění, poskytována měsíční 

odměna v celkové výši 1 200,-Kč hrubého dále členům zastupitelstva při souběhu více funkcí 

bude poskytována odměna za funkci, která je nejvýše ohodnocena v celkové výši 1 500,-Kč 

hrubého, měsíční odměna za výkon funkce neuvolněné místostarostky v celkové výši 3 200,-

Kč hrubého a měsíční odměnu za výkon funkce uvolněného starosty obce v celkové výši  

54 086,-Kč hrubého dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 

Odměny budou pobírány od 01. 11. 2022. 

3.6.0. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navržené zástupce do DSO Orlice Josefa 

Novotného starostu obce Záměl a jeho zástupce Milenu Kaplanovou místostarostku. 

3.7.0. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navržené zástupce do DSO Mikroregionu 

Rychnovsko Josefa Novotného starostu obce Záměl a jeho zástupce Milenu Kaplanovou 

místostarostku. 

3.8.0. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navržené zástupce do MAS Splav Josefa 

Novotného starostu obce Záměl a jeho zástupce Milenu Kaplanovou místostarostku. 

3.9.0.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navržené zástupce na volební období 2022-2026 

do AQUA SERVIS a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Josefa Novotného 

starostu obce Záměl a jeho zástupce Milenu Kaplanovou místostarostku. 

3.10.0.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navrženého zástupce do školské rady MŠ a ZŠ 

Záměl  Ing. Milenu Jindráskovou. 

3.11.0. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje určené zástupce na volební období 2022-2026  

pro spolupráci s úřadem územního plánování na územně plánovací činnosti obce starostu 

Josefa Novotného a místostarostku Milenu Kaplanovou. 

3.12.0. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje členy inventární komise pro rok 2022 Milenu 

Kaplanovou, Štěpánku Slezákovou, Janu Červinkovou. 

 3.13.0. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost předsedajícího provádět rozpočtová 

opatření,  v příjmové části rozpočtu neomezeně a ve výdajové části rozpočtu do výše 

800 000,-Kč. 

S rozpočtovou změnou musí být zastupitelstvo seznámeno na nejbližším veřejném zasedání 

po provedení rozpočtové změny. 

3.14.0. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost starosty o užívání mobilního telefonu číslo 

724183256 pro soukromé účely. 

3.15.0. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený Rozvojový plán obce Záměl na roky 

2022-2026. 

3.16.0. Zastupitelstvo obce Záměl projedná předloženou Žádost občanského sdružení „ Má 

vlast- můj domov z.s.,“ o finanční příspěvek na režii, provoz ve výši 20 000,-Kč na příštím 

veřejném zasedání. 

 

V Záměli dne 17. 10. 2022 

 

 

Starosta: 

Místostarostka: 



 

 

     


