
Usnesení č. 12 / 2015 z jednání Zastupitelstva obce Záměl 
konaného dne 21.9. 2015 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 
Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č. 12 / 2015 
 
 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
   1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Martina Šklíbu, 
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Renatu Štefkovou. 
    4.  Zprávu o činnosti obce. 
    3.  Kontrolu přijatých usnesení. 
  10.  Rozpočtové opatření č. 9 / 2015 / viz příloha. 
 
 
 
  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
    2.  Program jednání č. 12 / 2015 
    5.  Předloženou žádost paní Renáty Toužimské, Záměl čp. 220, 517 43 Potštejn o pronájem 
jedné místnosti se sociálním zařízením  v administrativní budově v areálu mlýna čp. 227 za 
účelem podnikání. 
    6.  Předloženou žádost paní Martiny Kostruhové, Záměl čp. 211, 517 43 Potštejn  
o pronájem jedné místnosti se sociálním zařízením v administrativní budově v areálu mlýna  
čp. 227 za účelem provozovny kadeřnictví. 
     7.  Předloženou nabídku pana Zdeňka Astra, Chábory 18, 518 01 Dobruška na položení 
dlažby v administrativní budově v areálu mlýna čp. 227. 
Cena nivelace  za 1m2 je 150,-Kč a položení dlažby za 1m2 je 450,-Kč. Předpokládaná cena za 
obojí je 35 000,-Kč. Cena bude upřesněna dle skutečných m2 za nivelaci a za pokládku 
dlažby. 
     8.  Starostou předloženou žádost na navýšení dofinancování dotace z Královéhradeckého 
kraje na projekt:  „ Čistička v obci Záměl “. 
Celková výše projektu činí 980 100,-Kč. Původní žádost byla ve výši 85%, z čehož vyplývá 
spoluúčast obce ve výši 147 015,-Kč. 
Po jednání s poskytovatelem dotace, Královéhradeckým krajem byla odsouhlasena dotace na 
projekt: „ Čistička v obci Záměl “ ve výši 650 000,-Kč a tím se navýšila částka dofinancování 
obce z vlastních zdrojů na částku 330 100,-Kč. 
     9.  Návrh starosty na bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu. 
Pozemky jsou určeny vydaným územním plánem k zastavění stavbou pro bydlení. 
Jedná se o tyto pozemky: pč. 100/8- orná půda, pč. 100/21- orná půda, pč. 100/22- orná půda, 
pč. 100/30- 100/32- trvalé travní porosty. 
Jde o opětovné podání  původní žádosti schválené dne 17. 2. 2012 na veřejném zasedání 
zastupitelstva č. 26/2012. Žádost byla podána na pozemkový fond čj. 19. 12. 2012. 
   11.  Starostou předloženou žádost na zajištění stavebního dozoru na stavbu „ Čov v obci 
Záměl “ a navrženého pana Ing. Ladislava Noska, Jahodov 9, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, 
který stavební dozor zajistí. 
 



   12.  Předložený návrh na schválení určeného člena zastupitelstva-tj. „ určeným 
zastupitelem “ pro spolupráci na zpracování a projednání zprávy o uplatňování územního 
plánu v uplynulém období pana Josefa Novotného. 
 
 
Zastupitelstvo obce pověřuje: 
     5.  Starostu podpisem smlouvy s paní Renátou Toužimskou, Záměl 220, 517 43 Potštejn o 
pronájem jedné místnosti se sociálním zařízením v administrativní budově v areálu mlýna  
čp. 227. 
     6.  Starostu podpisem smlouvy s paní Martinou Kostruhovou, Záměl čp. 211, 517 43 
Potštejn o pronájem jedné místnosti se sociálním zařízením v administrativní budově v areálu 
mlýna čp. 227 za účelem provozovny kadeřnictví. 
     7.  Starostu podpisem smlouvy s panem Zdeňkem Astrem, Chábory 18, 518 01 Dobruška 
na položení dlažby v administrativní budově v areálu mlýna čp. 227. 
     8.  Účetní  paní Štěpánku Slezákovou, aby provedla rozpočtové opatření, které se bude 
týkat dotace na projekt: „ Čistička v obci Záměl “. 
Starostu podpisem smlouvy s Královéhradeckým krajem jako poskytovatelem dotace na 
projekt: „ Čistička v obci Záměl “. 
     9.  Starostu, aby opětovně podal návrh na bezúplatný převod pozemků od Státního 
pozemkového úřadu. Pozemky jsou určeny vydaným územním plánem k zastavění stavbou 
pro bydlení. 
    11.  Starostu podpisem smlouvy s panem Ing. Ladislavem Noskem, Jahodov 9, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou na zajištění stavebního dozoru na stavbu „ Čistička v obci Záměl “. 
 
 
        
 

   
    
 
 
V Záměli dne 21. 9. 2015 
 
 
Starosta: 
 
 
Místostarostka: 
 
 
     


