
Usnesení č. 36 / 2017 z jednání Zastupitelstva obce Záměl 

konaného dne 16. 10. 2017 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č. 36 / 2017 

 

 

 

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

    3.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 

    9.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16,17,18,19,20,21 / 

2017 / viz příloha. 
 

 

  

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

    2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Program jednání č. 36 / 2017 

    5 Zastupitelstvu obce Záměl starosta předložil námitku k zápisu z usnesení zastupitelstva č. 

26/2016, kde chyběl ( písařskou chybou ) schválený bod: Prodej pozemků ve vlastnictví obce 

Záměl v katastrálním území obce Záměl na žádost pana Romana Plesla, Záměl 221, na koupi 

pozemků v katastrálním území obce Záměl. Jedná se o části pozemků 137/1, 137/2 a 138/2 

oddělených geometrickým plánem číslo 468- 118/2016 ze dne 16. 10. 2016. Rozloha částí 

pozemků je 116 m 2, cena 1 m 2 je 50,- Kč. Celková částka za 116 m 2 je 5 800,- Kč. 

Prodej těchto pozemků se provede za podmínky uzavření smlouvy o věcném břemeni jízdy, 

chůze, za umožněním oprav a pokládek inženýrských sítí na parcele č. 1061/3, která je ve 

vlastnictví SJM Plesl František a Plesová Alena, Záměl  222, Potštejn 517 43. 

   6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou nabídku pana Miroslava Tvrdíka , 

Zbraslavice 312, Zbraslavice 285 21  na zpracování žádosti o podporu a studii proveditelnosti 

do dotačního projektu MAS pro IROP  na projekt „ Multimediální učebna pro výuku jazyků 

pro ZŠ a MŠ Záměl “. Cena za zpracování žádosti o podporu – 5 000,-Kč, za studii 

proveditelnosti – 

45 000,-Kč, celkem 50 000,-Kč. 

   7.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku společnosti AQUA SERVIS a. s., 

Štemberkova1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou na opravu vodovodu a kanalizace u 

odbočky ke hřbitovu za částku 502 265,-Kč, část nákladů bude hrazena ze zdrojového účtu 

spol AQUA SERVIS a.s. ve výši 160 000,- Kč, dále schvaluje provézt rozpočtová opatření 

k tomuto projektu. Jedná se o odstranění havarijního stavu části vodovodu a kanalizace. 

   8.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo SODB000106, 

zakázka č. B1601798 uzavřené mezi společností AQUA SERVIS a.s., Štemberkova 1094, 

516 01 Rychnov nad Kněžnou a obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn. 

 

 



 10.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou žádost na podání projektu „ 

Multimediální učebna pro výuku jazyků pro ŽŠ a MŠ Záměl “ do dotačního titulu MAS pro 

IROP. 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předfinancování projektu z vlastních zdrojů ve výši do 

1 500 000,-Kč. 

   11.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Darovací smlouvu o bezplatném 

převodu Speciálního automobilu TATRA T148 registrační značky RK8408.  

Automobil převezme obec Záměl do svého majetku od města Borohrádek.  

Číslo usnesení 36/2017.  

 

 

 

 

 

  Zastupitelstvo obce pověřuje: 
 

   6.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu zasláním objednávky panu Miroslavovi 

Tvrdíkovi , Zbraslavice 312, Zbraslavice 285 21, na zpracování žádosti o podporu a studii 

proveditelnosti do dotačního projektu MAS pro IROB  na projekt 

„ Multimediální učebna pro výuku jazyků pro ZŠ a MŠ Záměl “. 

  7.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy se společnosti AQUA 

SERVIS a. s., Štemberkova1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou na opravu vodovodu a 

kanalizace u odbočky ke hřbitovu za částku 502 265,-Kč. Část nákladů bude hrazena ze 

zdrojového účtu spol AQUA SERVIS a.s. ve výši 160 000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu provádět rozpočtová opatření související 

s projektem na opravu vodovodu a kanalizace u odbočky ke hřbitovu. 

10.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu provádět rozpočtová opatření související 

s projektem „ Multimediální učebna pro výuku jazyků pro ŽŠ a MŠ Záměl “ z dotačního 

titulu MAS pro IROP. 

11.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy o bezplatném 

převodu Speciálního automobilu TATRA T148 registrační značky RK8408.  

 
 

 

 

 

       

 
V Záměli dne 16. 10. 2017 

 

 

Starosta: 

 

 

Místostarostka: 

 

 

     


