
Usnesení č. 43 / 2014 z jednání Zastupitelstva obce Záměl 
konaného dne 16. 6. 2014 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 
Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č. 43 / 2014 
 
 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
   1.  Zastupitelstvo obce Záměl určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a  
Ing. Josefa Myšáka, zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje 
Jaroslavu Pišlovou 
    4.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí zprávu o činnosti obce. 
    3.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 
  13.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3, 4, 5, 6 / 2014 / viz 
příloha. 
  
 
 
 Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
    2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje program jednání č. 43 / 2014 
    5.  Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou smlouvu se společností ČEZ Distribuce, a.s. 
na připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 
kV (NN) číslo 14_SOP_01_4121011670 na adrese Záměl čp. 26. 
    6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu o dílo č. 2/2014 mezi obcí Záměl,  
Záměl 158, zastoupenou p. Josefem Novotným  a Městysem Doudleby nad Orlicí,  
Dukelská 68, zastoupeným p. Jiřím Kaplanem na převzetí odpadu ke kompostování do 
zařízení ke sběru a využití odpadů. 
    7.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje odkoupení pozemků s parc. č. 1029/1a, 1029/1b, 
oddělených geometrickým plánem číslo: F-56/2014 ze st. parc. č. 16 a pozemku s parc.č. 324 
od paní Evy Kramošilové, Bayerova 120, Rožnov pod Radhoštěm a pana Tomáše Langra, 
Karlínské Náměstí 235/13, Karlín 186 00, Praha 8. 
    8.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje směnu pozemků s parc. č. 706/3a, 706/3b, 706/2 
oddělených geometrickým plánem číslo: F-55/2014 ze st. parc. č. 210 a pozemku s parc.č. 
706/1 ve vlastnictví pana Ing. Miroslava Rozkota CSc. 
    9.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku firmy TENDRA spol. s.r.o.,Legionářů 72, 
276 01 Mělník na Organizaci zadávacího řízení a dotační management po dobu 5 let u 
projektu: Svážíme bioodpad. Cena za službu je 59 000,-Kč. 
   10.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje příspěvek na nákup včelích matek pro Český svaz 
včelařů o.s. v Záměli na r.2014. Finanční příspěvek bude použit na nákup včelích matek 
dle žádosti. Proplacení proběhne při doložení faktury za nákup včelích matek. 
   11.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost finančního výboru a nařizuje paní ředitelce 
školy Jindře Müllerové odvod části fondu reprodukce majetku zpět v částce 100 000,- Kč. 
Důvodem odvodu z odpisů je nevyužití finančních prostředků fondu investičního majetku a 
potřeba opravy plynového kotle v majetku Obce Záměl.  
Zároveň se pohledávka ve výši nařízeného odvodu z odpisů a závazek vůči Základní a 
Mateřské škole Záměl- dotace červenec a srpen 2014 ve výši 100 000,-Kč bude řešit 
vzájemným zápočtem. 



   12.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje výsledek výběrového řízení na projekt „ 
Tělocvična u školy v obci Záměl. “  
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nejvhodnější nabídku společnosti VASPO VAMBERK, 
s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, 517 45 Vamberk, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu 
z hodnotících firem na projekt „Tělocvična u školy v obci Záměl“ a  to ve výši 1 851 300,- Kč 
 
 
  Zastupitelstvo obce pověřuje: 
 
     5.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy se společností ČEZ 
Distribuce, a.s. na připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 14_SOP_01_4121011670 na adrese Záměl čp. 26. 
     6.  Zastupitelstvo obce záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo č. 2/2014 mezi 
obcí Záměl, Záměl 158, zastoupenou p. Josefem Novotným  a Městysem Doudleby nad 
Orlicí, Dukelská 68, zastoupeným p. Jiřím Kaplanem na převzetí odpadu ke kompostování 
do zařízení ke sběru a využití odpadů. 
     7.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy na odkoupení pozemků 
s parc. č. 1029/1a, 1029/1b oddělených geometrickým plánem číslo: F-56/2014 ze st. parc. č. 
16 a pozemku s parc.č. 324 od paní Evy Kramošilové, Bayerova 120, Rožnov pod Radhoštěm 
a pana Tomáše Langra, Karlínské Náměstí 235/13, Karlín 186 00, Praha 8. 
     8.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy mezi obcí 
Záměl a panem Ing. Miroslavem Rozkotem CSc., Záměl 57 na pozemky s parc. č. 706/3a, 
706/3b, 706/2 oddělených geometrickým plánem číslo: F-55/2014 ze st. parc. č. 210  
a pozemku s parc.č. 706/1. 
     9.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou TENDRA 
spol. s.r.o., Legionářů 72, 276 01 Mělník na Organizaci zadávacího řízení a dotační 
management po dobu 5 let u projektu: Svážíme bioodpad. Cena za službu je 59 000,-Kč. 
    12.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s vybranou firmou 
VASPO VAMBERK, s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, 517 45 Vamberk na projekt „Tělocvična 
u školy v obci Záměl.“ 
 
 
 
  
       
 
V Záměli dne 16. 6. 2014 
 
 
Starosta: 
 
 
Místostarostka: 
 
 
     


