
Usnesení č. 33 / 2017 z jednání Zastupitelstva obce Záměl 

konaného dne 17. 7. 2017 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č. 33 / 2017 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
   1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Josefa Myšáka a Ing. Martina Šklíbu, zapisovatelkou 

určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Milenu Krupičkovou. 

    4.  Zprávu o činnosti obce. 

    3.  Kontrolu přijatých usnesení. 

  14.  Rozpočtové opatření č. 9, 10 / 2017 / viz příloha. 
 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

    2.  Program jednání č. 33 / 2017 

    5.  Zastupitelstvo schvaluje měnnou smlouvu s Povodím Labe, státní podnik Víta 

Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové. Obec provede směnu pozemků dle smlouvy příloha 

č.1 Obec Záměl smění pozemky 1016/2 o výměře 14 m2, 1076/9 o výměře 5456 m2 a parcely 

jsou odděleny geometrickým plánem číslo 417-162/2013, který vypracoval pan Ing. Milan 

Krsek, práce geodetické a kartografické, Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou z původní 

parcely 1016 a 1076/4 a dále smění pozemek 121/3 o výměře 278 m2.  

Obec získá za tuto směnu tyto pozemky 703/43 o výměře 3357 m2, 703/44 o výměře 686 m2, 

1058/4 o výměře 92 m2, 1058/6 o výměře 179 m2, 1076/10 o výměře 45 m2, parcela je 

oddělena geometrickým plánem číslo 417-162/2013, který vypracoval pan Ing. Milan Krsek, 

práce geodetické a kartografické, Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou z původní parcely 

1076/5.  

    6.  Zastupitelstvo schvaluje koupi pozemku parcelní číslo 1071/24, druh pozemku ostatní 

plocha. Kupní cena za převáděný majetek činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 

Vklad na Katastr nemovitostí hradí obec Záměl. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu 

podpisem smlouvy na koupi pozemků parc.č.1071/24. 

   7.  Zastupitelstvo schvaluje dodatek k nájemní smlouvě č. 3/2013 v bodě 1.3. Zastupitelstvo 

obce Záměl pověřuje starostu s podpisem dodatku č.1 k nájemní smlouvě č. 3/2013. 

   8.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje podání žádostí o dotaci a schvaluje její financování. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu s podpisem smlouvy se společností Dotace 

Snadno spol. s r.o. sídlem Ořechová 3336, 276 01 Mělník. 

   9.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje výsledek výběrového řízení na projekt „Opatření ke 

snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Záměl“. Nejvýhodnější byla 

vybrána nabídka č.1 ELECTROSUN, s.r.o., U Zvoničky 3, 28931 Bobnice. Celková 

nabídková cena včetně DPH (zaokrouhlená na celé Kč) činí 1 949 551 Kč. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu s podpisem smlouvy s vybranou firmou 

ELECTROSUN, s.r.o., U Zvoničky 3, 28931 Bobnice, IČO:25688553, DIČ: CZ25688553. na 

projekt: „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Záměl“. 

   10.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu s podpisem dodatku ke smlouvě o dílo se 

společností VODA CZ SERVICE s.r.o., Pražská třída 47/151, Kukleny, 50004 Hradec 

Králové zastoupená jednatelem společnosti Janem Beranem. 

 



  

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
   

 
  Zastupitelstvo obce pověřuje: 
 

    5.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy. Zastupitelstvo 

schvaluje měnnou smlouvu s Povodím Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951, 500 03 

Hradec Králové. Obec provede směnu pozemků dle smlouvy příloha č.1 Obec Záměl smění 

pozemky 1016/2 o výměře 14 m2, 1076/9 o výměře 5456 m2 a parcely jsou odděleny 

geometrickým plánem číslo 417-162/2013, který vypracoval pan Ing. Milan Krsek, práce 

geodetické a kartografické, Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou z původní parcely 1016 a 

1076/4 a dále smění pozemek 121/3 o výměře 278 m2.  

Obec získá za tuto směnu tyto pozemky 703/43 o výměře 3357 m2, 703/44 o výměře 686 m2, 

1058/4 o výměře 92 m2, 1058/6 o výměře 179 m2, 1076/10 o výměře 45 m2, parcela je 

oddělena geometrickým plánem číslo 417-162/2013, který vypracoval pan Ing. Milan Krsek, 

práce geodetické a kartografické, Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou z původní parcely 

1076/5. 

    6.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy na koupi pozemků 

parc.č.1071/24 s Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 

   7.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu s podpisem dodatku č.1 k nájemní smlouvě 

č. 3/2013 se společností DIMATEX CS, spol s r.o. se sídlem Stará 24, 463 03 Stráž nad 

Nisou. 

   8.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu s podpisem smlouvy se společností Dotace 

Snadno spol. s r.o. sídlem Ořechová 3336, 276 01 Mělník. 

   9.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu s podpisem smlouvy s vybranou firmou 

ELECTROSUN, s.r.o., U Zvoničky 3, 28931 Bobnice. 

 

  

 

V Záměli dne 17. 7. 2017 

 

 

Starosta: 

 

 

Místostarostka: 

 

 

     


