
Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného        

dne 31. 10. 2018 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. 

  
Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková,  

Jiří Sršeň, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Martin Šklíba, 

Ladislav Kapucián 

Omluven: -  

Přítomno:  17 občanů  

  

Jednání řídí:  Josef  Novotný, dosavadní starosta    

 

Vážené dámy, vážení pánové, občané obce,  

Srdečně vás vítám na dnešním 1. jednání zastupitelstva obce. Zasedání Zastupitelstva obce 

Záměl (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hod. Dosavadním starostou obce 

je Josef Novotný (dále jako předsedající“) 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o 

zvolení členem zastupitelstva obce podle §53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s §91 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů 

ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta 

uplynula dne 07. 10. 2022, žádný návrh nebyl podán). Informace podle §93 odst. 1 zákona o 

obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Záměl zveřejněna v souladu se zákonem po dobu 

nejméně 7 dní, a to od 07.10.2022 do 17.10.2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické 

úřední desce“ 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha1) 

konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů 

zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

Složení slibu členy zastupitelstva 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 

složení slibu. Před složením slibu přesedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že 

odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 

zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 

v platném znění). 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený § 69 odst. 2 zákona o obcích 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu obce Záměl a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením 

slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.  

 

 



1. Kontrola přijatých usnesení 
7.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo č. S2220158 mezi 

účastníky: Zhotovitel: Alurey s.r.o., U Pekařky 314/1, 180 00 Praha 8, IČO: 06783759, DIČ: 

CZ06783759, zastoupený Josefem Honzíkem a Objednatel: Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 

Potštejn, IČO: 00275531, zastoupený Josefem Novotným. 

Jedná se o dodávku a montáž plastových oken a dveří. Akce: Záměl-zázemí dílna. 

Cena díla je 33 985,-Kč. 

8.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Dohody o výsadbě zeleně a podání 

žádosti o podporu z dotační výzvy 1/2022 Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 

k předkládání žádosti o poskytnutí podpory v rámci programu Národní plán obnovy-Podpora 

obnovy přirozených funkcí krajiny se společností Natura verde s.r.o., a podání žádosti o 

dotaci v rámci uvedené výzvy. 

 

Návrh usnesení: 

7.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla podepsána Smlouva o dílo č. S2220158 

mezi účastníky: Zhotovitel: Alurey s.r.o., U Pekařky 314/1, 180 00 Praha 8, IČO: 06783759, 

DIČ: CZ06783759, zastoupený Josefem Honzíkem a Objednatel: Obec Záměl, Záměl 158, 

517 43 Potštejn, IČO: 00275531, zastoupený Josefem Novotným. 

Jedná se o dodávku a montáž plastových oken a dveří. Akce: Záměl-zázemí dílna. 

Cena díla je 33 985,-Kč. 

8.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že byla podepsána Dohoda o výsadbě zeleně a 

podání žádosti o podporu z dotační výzvy 1/2022 Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 

k předkládání žádosti o poskytnutí podpory v rámci programu Národní plán obnovy-Podpora 

obnovy přirozených funkcí krajiny se společností Natura verde s.r.o., a podání žádosti o 

dotaci v rámci uvedené výzvy. 

 

Usnesení č. 1.0.0.  bylo přijato. 

 

 

 

2. Zpráva o činnosti obce 

Není podána žádná zpráva o činnosti obce. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že není podána žádná zpráva o činnosti obce. 

 

Usnesení č. 2.0.0. bylo přijato. 

 

 

 

3. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení 
 

3.1.1. Určení ověřovatelů a zapisovatele  

Předsedající navrhl určit:  

Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: Milenu Kaplanovou 

Sčítáním hlasů určuji: Ladislava Kapuciána 

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



K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost 

vyjádřit se přítomným občanům. 

                                                                                                                                              
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí.  

Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: Milenu Kaplanovou,  

Sčítáním hlasů určuji: Ladislava Kapuciána  

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

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost 

vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 3.1.1. bylo přijato. 

 

 

3.1.2. Schválení programu. 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu 

předsedající uvedl, že je ho třeba doplnit o další body.  

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

 

Program dnešního jednání: 

1.0.0. Kontrola přijatých usnesení 

2.0.0. Zpráva o činnosti obce 

3.0.0. Záležitosti předkládané zastupitelstvu k projednání a schválení 

3.1.1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

3.1.2. Schválení programu 

3.1.3. Schválení jednacího řádu 

3.2.0. Volba starosty a místostarosty 

3.2.1. určení způsobu volby starosty a místostarosty 

3.2.2. volba starosty 

3.2.3. určení počtu místostarostů 

3.2.4. volba místostarosty 

3.3.0. Zřízení finančního a kontrolního výboru. 

3.3.1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru. 

3.3.2. volba předsedy a členů finančního výboru. 

3.3.3. volba předsedy a členů kontrolního výboru. 

3.4.0. Zřízení sociálního a kulturního výboru. 

3.4.1. určení počtu členů sociálního a kulturního výboru 

3.4.2. volba předsedy a členů sociálního a kulturního 

3.5.0. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněných a neuvolněných členů 

zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích) 

3.6.0. Delegování zástupce do DSO Orlice 

3.7.0. Delegování zástupce do DSO Mikroregionu Rychnovsko 

3.8.0. Delegování zástupce do MAS Splav 



3.9.0. Delegování zástupce do valné hromady společnosti AQUA SERVIS a.s., 

Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

3.10.0. Delegování zástupce do školské rady MŠ a ZŠ Záměl 

3.11.0. Stanovení zastupitele pro spolupráci s úřadem územního plánování 

3.12.0. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2022 

3.13.0. Pravomoc starosty provádět rozpočtové opatření 

3.14.0. Žádost starosty o souhlas s využíváním telefonu pro soukromé účely 

3.15.0. Schválení určeného zastupitele pro spolupráci na správě o uplatňování  

územního plánu 

3.16.0. Schválení rozvojového plánu obce Záměl na roky 2022-2026 

3.17.0. Schválení komise na kontrolu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl 

3.18.0. Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům ZO. 

3.19.0. Rozpočtová opatření 

4. 0. 0. Diskuze 

5. 0. 0. Usnesení 

6. 0. 0. Závěr 
 

Má někdo připomínky nebo doplnění k dnešnímu programu? 

Pokud nikdo nemá připomínky, dávám hlasovat o předloženém programu: 

 
Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce Záměl. 

 

Usnesení č. 3.1.2  bylo přijato. 

 

 

3.1.3 Schválení jednacího řádu 
Zastupitelům obce byli seznámeni s jednacím řádem zastupitelstva obce a jsou s srozuměni. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Záměl. 

 

Usnesení č. 3.1.3  bylo přijato. 

 

 

3.2.0. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva 

vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích). 
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu 

§71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

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. 

 



Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 
 

Usnesení č. 3.2.0.  bylo přijato. 

 

 

3.2.1. Určení způsobu volby starosty a místostarosty. 
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a 

místostarosty veřejně hlasováním, tzn. přímou volbou. Změnu způsobu hlasování musí 

schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva 

odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a 

případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající 

vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy 

nebyly podány. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje způsob volby starosty a místostarosty postupem 

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

přímou volbou. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 3.2.1.  bylo přijato. 

 

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. Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci  starosty obce Záměl. 

Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing.Miroslav Rozkot, navrhl zvolit do 

funkce starosty Josefa Novotného, trvale bytem Záměl 231 Před hlasováním byla dána 

možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo 

sděleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schválilo starostu: Josefa Novotného, trvale bytem Záměl 231 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů                

Usnesení č. 3.2.2.  bylo přijato. 

 



Po zvolení starosty převzal nově zvolený starosta vedení zasedání (dále veden jako 

„předsedající“). Ten poděkoval všem za zvolení do funkce i občanům za podporu ve volbách. 
 

 

3.2.3. Určení počtu místostarostů. 
Předsedající navrhl, aby místostarosta byl jeden. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním 

byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje jednoho místostarostu.  

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.2.3.  bylo přijato. 

 

 

3.2.4. Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba 

místostarosty. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly 

podány následující návrhy: starosta obce Josef Novotný navrhl zvolit do funkce místostarosty 

Milenu Kaplanovou, trvale bytem Záměl 168. Jiné návrhy nebyly předloženy. Před 

hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje místostarostku: Milenu Kaplanovou , trvale bytem 

Záměl 168 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů              

 
Usnesení č. 3.2.4.  bylo přijato. 

 

Zvolená místostarostka také poděkovala za podporu ve volbách. 

 

 

3.3.0. Zřízení finančního a kontrolního výboru. 
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor  

(§ 117 odst. 2 a §  84 odst. 2 písm. I) zákona o obcích), neboť funkční období výborů 

předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. 

Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý  (§ 117 odst. 3 zákona o 

obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona 



o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou 

výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členem kontrolního 

nebo finančního výboru nemůže být starosta a místostarostka, obecního úřadu ani osoby 

zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadě (§ 119 odst.1 zákona o obcích) 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje zřízení finančního výboru a kontrolního výboru.  

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.3.0.  bylo přijato. 

 

 

3.3.1. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru. 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo projednalo počet členů finančního výboru a 

kontrolního výboru, a navrhuje, že každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navržený počet členů finančního výboru a kontrolního 

výboru a každý z nich bude mít tři členy. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů                

 
Usnesení č. 3.3.1.  bylo přijato. 

 

 

3.3.2. Volba členů finančního výboru. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy finančního 

výboru a zbývající dva členy. Byly podány následující návrhy: Členové zastupitelstva Milena 

Kaplanová a Josef Novotný navrhli zvolit do funkce předsedy finančního výboru Ing. 

Miroslava Rozkota CSc., a zbývající dva členy: Ladislava Kapuciána a Jiřího Sršně. Před 

hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

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 



Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů                                

 

Usnesení č. 3.3.2.  bylo přijato. 

 

 

3.3.3. Volba členů kontrolního výboru. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního 

výboru a zbývající dva členy. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. 

Miroslav Rozkot CSc., navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Martina 

Šklíbu a zbývající dva členy: Ing. Milenu Jindráskovou a Josefa Hlaváčka. Před hlasováním 

byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

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 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.3.3.  bylo přijato. 

 

3.4.0. Zřízení sociálního a kulturního výboru. 
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o možnosti zřídit sociální a kulturní výbor  

(§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. I) zákona o obcích), neboť funkční období výborů 

předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. 

Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý § 117 odst. 3 zákona o obcích), 

přičemž sociální a kulturní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 

Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může 

být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích).  

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje zřízení sociálního a kulturního výboru.  

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.4.0.  bylo přijato. 



 

3.4.1. Určení počtu členů sociálního a kulturního výboru. 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo projednalo počet členů sociálního a kulturního výboru, 

a navrhuje, že každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla 

dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 

sděleno nebylo.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navržený počet členů sociálního a kulturního výboru a 

každý z nich bude mít tři členy. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů                

 
Usnesení č. 3.4.1.  bylo přijato. 

 

 

3.4.2. Volba předsedy a členů sociálního a kulturního výboru. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy sociálního a 

kulturního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Miroslav Rozkot 

CSc., navrhl zvolit do funkce předsedkyně sociálního a kulturního výboru Milenu 

Kaplanovou a zbývající dva členy: Kateřinu Kuličkovou DiS a Ladislava Kapuciána. Před 

hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předsedkyni sociálního a kulturního výboru: 

Milenu Kaplanovou, trvale bytem Záměl 168 

 

Zbývající dva členy: 

Kateřina Kuličková DiS trvale bytem Záměl 147 

Ladislava Kapuciána, trvale bytem Záměl 30 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.4.2.  bylo přijato. 

 

 

3.5.0. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněných a 

neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích). 
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o 

obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách 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 (§77 odst. 2 zákona o obcích). Přehled odměn 

(příloha č. 4). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva podány žádné návrhy a občané 

obce neuplatnili žádná stanoviska. O každém návrhu se hlasovalo zvlášť. 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.5.0.  bylo přijato 

 

 

3.6.0. Delegování zástupce do DSO Orlice. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na delegování zástupce do DSO 

Orlice. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Martin Šklíba navrhl zvolit 

starostu Josefa Novotného. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 

občanům sdělit své stanovisko. Zastupitel Ing. Miroslav Rozkot doplnil druhého zástupce 

Milenu Kaplanovou . 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navržené zástupce do DSO Orlice Josefa Novotného 

starostu obce Záměl a jeho zástupce Milenu Kaplanovou místostarostku. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.6.0.  bylo přijato. 

 

3.7.0. Delegování zástupce do DSO Mikroregionu Rychnovsko. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na delegování zástupce do DSO 

Mikroregionu Rychnovsko. Byly podány následující návrhy: Členi zastupitelstva Ing. Martin 

Šklíba, Ing. Miroslav Rozkot CSc. navrhli zvolit starostu Josefa Novotného a Milenu 

Kaplanovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit 

své stanovisko Žádné stanovisko sděleno nebylo. 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navržené zástupce do DSO Mikroregionu Rychnovsko 

Josefa Novotného starostu obce Záměl a jeho zástupce Milenu Kaplanovou místostarostku. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 

Usnesení č. 3.7.0.  bylo přijato. 

 

3.8.0. Delegování zástupce do MAS Splav. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na delegování zástupce do MAS 

Splav. Byly podány následující návrhy: Členi zastupitelstva Ing. Martin Šklíba a  

Ing. Miroslav Rozkot CSc. navrhli zvolit starostu Josefa Novotného a Milenu Kaplanovou. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navržené zástupce do MAS Splav Josefa Novotného 

starostu obce Záměl a jeho zástupce Milenu Kaplanovou místostarostku. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.8.0.  bylo přijato. 

 

3.9.0. Delegování zástupce do valné hromady společnosti AQUA 

SERVIS a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na delegování zástupce do AQUA 

SERVIS a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Byly podány následující 

návrhy: Členi zastupitelstva Ing. Martin Šklíba a Ing. Miroslav Rozkot CSc. navrhli zvolit 

starostu Josefa Novotného a Milenu Kaplanovou. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.9.0.  bylo přijato. 

 



 

3.10.0. Delegování zástupce do školské rady MŠ a ZŠ Záměl. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na delegování zástupce do školské 

rady MŠ a ZŠ Záměl. Byly podány následující návrhy: Členi zastupitelstva Ing. Martin Šklíba  

a Ing. Miroslav Rozkot CSc. navrhli zvolit Ing. Milenu Jindráskovou. Před hlasováním byla 

dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 

sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

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

Ing. Milenu Jindráskovou. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.10.0.  bylo přijato. 

 

  

3.11.0. Stanovení určeného zástupce pro spolupráci s úřadem pro 

územní plánování 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na stanovení určeného zástupce pro 

spolupráci s úřadem územního plánování na územně plánovací činnosti obce. Byly podány 

následující návrhy: Členi zastupitelstva Ing. Martin Šklíba a Ing. Miroslav Rozkot CSc. 

navrhli zvolit starostu Josefa Novotného a místostarostku Milenu Kaplanovou.  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.11.0.  bylo přijato. 

  

 

3.12.0. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2022 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na jmenování členů inventární 

komise pro rok 2018. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Martin Šklíba 

navrhl zvolit Milenu Kaplanovou, Štěpánku Slezákovou, Janu Červinkovou. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 



 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje členy inventární komise pro rok 2022 Milenu 

Kaplanovou, Štěpánku Slezákovou, Janu Červinkovou. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.12.0.  bylo přijato. 

 

  

3.13.0. Pravomoc starosty provádět rozpočtové opatření. 
Zastupitelstvu obce Záměl je ke schválení předložena žádost předsedajícího provádět 

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

výše 800 000,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.13.0.  bylo přijato. 

 

 

3.14.0. Žádost starosty o souhlas s užíváním mobilního telefonu 

pro soukromé účely. 
Zastupitelstvu obce je předložena žádost starosty o možnost užívání mobilního telefonu číslo 

724183256 pro soukromé účely. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost starosty o užívání mobilního telefonu číslo 

724183256 pro soukromé účely. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.14.0.  bylo přijato. 



 

 

3.15.0. Schválení Rozvojového plánu obce Záměl na roky  

2022-2026. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložen ke schválení Rozvojový plán obce Záměl na roky 

2022-2026. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený Rozvojový plán obce Záměl na roky 2022-

2026. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.15.0.  bylo přijato. 

 

 

3.16.0. .  Žádost občanského sdružení „ Má vlast- můj domov z.s. o 

finanční příspěvek. 
Zastupitelstvu obce Záměl je předložena ke schválení Žádost občanského sdružení „ Má vlast- 

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

 

Návrh usnesení: 

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. 

 

Hlasování: 

Kdo je pro:                                     7 hlasů 

Kdo je proti:                                   0 hlasů 

Kdo se zdržel hlasování:                0 hlasů 

 
Usnesení č. 3.16.0.  bylo přijato. 

 

 

3.17.0. Rozpočtová opatření 
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce Záměl s rozpočtovým opatřením č. 15 / 2022 / viz 

příloha /. 

 

Návrh usnesení: 

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

 
Usnesení č. 3.17.0.  bylo přijato. 

 

 



 

4.0.0. Diskuze. 
Do diskuze nebyl podán žádný příspěvek.  

 

 

 

5.0.0. Usnesení 

 
Usnesení bylo schváleno dle připraveného návrhu. 

 

 

 

6.0.0. Závěr 

 
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání  č. 1 / 2022  

Zastupitelstva obce Záměl. 

 

 

 

Skončeno ve :  20.00 hodin 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina 

2. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce Záměl 

3. Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona  

o obcích 

4. Schválení měsíčních odměn pro neuvolněné členy ZO za výkon funkcí 

      5. Rozpočtové opatření. 

 

 

 

 

Zapsala:           Milena Kaplanová 

 

 

Starosta:          Josef  Novotný 

 

                                                                                                                                                                                                      

Ověřili:            Ing. Miroslav Rozkot Csc., Ing. Martin Šklíba  

                   

                                                                         

 

                    

                                                                                      

                 

 

 



               

                        

 

 


