
Usnesení č. 37 / 2017 z jednání Zastupitelstva obce Záměl 

konaného dne 20. 11. 2017 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č. 37 / 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. 

  16.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 22 / 2017 / viz příloha. 
 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

    2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Program jednání č. 37 / 2017 

    5.  Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2/10/2017 mezi obcí Záměl, Záměl 

158, 517 43 Potštejn zastoupená starostou obce Josefem Novotným, dále jen „Budoucí 

povinná“ a Sršněm Jiřím a Sršňovou Marií, Záměl 9, 517 43 Potštejn, dále jen „Budoucí 

oprávněná“.  
Smluvní strany se zavazují, že spolu za dále uvedených podmínek uzavřou vlastní smlouvu o 

zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene podle § 25 odst. 4 

energetického zákona. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, 

provozovat, opravovat a udržovat kabelové vedení NN na Dotčené nemovitosti, provádět jeho 

obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět ( dále 

jen „Věcné břemeno“). 

    6.  Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Žádost o dotaci z programu POV 

Královéhradeckého kraje na projekt : „ Rekonstrukce čp. 227 (zázemí pro hasiče)“. 

Projekt bude dofinancován z vlastních zdrojů. 

    7.  Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Žádost o dotaci z programu Ministerstva pro 

místní rozvoj na projekt : „ Místní komunikace (DT 5)“ a dále Smlouvu o dílo č. 18012-011 

uzavřenou mezi Obcí Záměl, Záměl 158, zastoupenou starostou Josefem Novotným a 

společností Timoris Projekt a.s., Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc, zastoupenou 

ředitelem Ing. Davidem Sloukou na projekt: „ Místní komunikace (DT 5)“.  

Předmětem smlouvy je poskytnutí poradenství v oblasti přípravy, podání žádosti a řízení 

dotačních projektů. 

Projekt bude dofinancován z vlastních zdrojů. 

    8.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. 

    9.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje pana Ing. Miroslava Rozkota CSc., jako  předsedu 

komise, pana Josefa Novotného jako člena komise a pana Ing. Martina Šklíbu jako člena 

komise kontrolou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl. 

Kontrola bude provedena dne 13. 12. 2017. 

   10.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje inventurní komisi ve složení: předsedkyně- Milena 

Kaplanová, členky- Štěpánka Slezáková a Jana Trejtnarová. 



   11.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje poskytnutí účelového finančního daru z rozpočtu 

obce Záměl SK Záměl z.s. 517 43 ve výši 7 500,-Kč na nákup reproduktorového setu.  

   12.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Žádost  SK Záměl z.s. 517 43 

Potštejn zastoupeného Miloslavem Dvořákem na možnost převodu antukových kurtů na 

nového majitele, kterým se stane obec Záměl. 

Jedná se o převod pozemků a budov ve vlastnictví SK Záměl z.s. 517 43 Potštejn. 

   13.  Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s Návrhem rozpočtu obce Záměl na rok 2018 a 

střednědobým rozpočtovým výhledem na roky 2019, 2020, 2021, dále s návrhem rozpočtu 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl na rok 2018 a střednědobým rozpočtovým výhledem 

na roky 2019, 2020, 2021. 

   14.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nákup Dataprojektoru- přenosného typu Epson EB 

– 1780W WXGA 3000 Ansi + plátna přenosného. Celková cena nepřesáhne 25 000,-Kč.   

   15.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nákup náhradních dílů na speciální automobil 

TATRA T148. Díly budou zakoupeny od pana Jiřího Sršně, Záměl 9, cena dílů je 21 000,-Kč. 

 

  Zastupitelstvo obce pověřuje: 
 

     5.  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2/10/2017 mezi obcí Záměl, Záměl 

158, 517 43 Potštejn zastoupená starostou obce Josefem Novotným, dále jen „Budoucí 

povinná“ a Sršněm Jiřím a Sršňovou Marií, Záměl 9, 517 43 Potštejn, dále jen „Budoucí 

oprávněná“.  

     6.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podáním Žádosti o dotaci z programu POV 

Královéhradeckého kraje na projekt : „ Rekonstrukce čp. 227 (zázemí pro hasiče)“. 

     7.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo č. 18012-011 

uzavřenou mezi Obcí Záměl, Záměl 158, zastoupenou starostou Josefem Novotným a 

společností Timoris Projekt a.s., Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc, zastoupenou 

ředitelem Ing. Davidem Sloukou, na projekt: „ Místní komunikace (DT 5)“. 

Předmětem smlouvy je poskytnutí poradenství v oblasti přípravy, podání žádosti a řízení 

dotačních projektů. 

   11.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí účelového 

finančního daru z rozpočtu obce Záměl SK Záměl z.s. 517 43 ve výši 7 500,-Kč na nákup 

reproduktorového setu. 

   12.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi Obcí Záměl, 

Záměl 158, 517 43 Potštejn a SK Záměl z.s. 517 43 Potštejn na převod antukových kurtů na 

nového majitele, kterým se stane obec Záměl. 

   14.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu nákupem Dataprojektoru- přenosného typu 

Epson EB – 1780W WXGA 3000 Ansi + plátna přenosného za cenu, která nepřesáhne 

25 000,-Kč.   

   15.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu nákupem náhradních dílů na speciální 

automobil TATRA T148. Díly budou zakoupeny od pana Jiřího Sršně, Záměl 9, cena dílů je 

21 000,-Kč. 

 

     

V Záměli dne  20. 11. 2017 

 

Starosta: 

 

Místostarostka:  


