
Usnesení č. 20 / 2020 z jednání Zastupitelstva obce Záměl 

konaného dne 20. 7. 2020 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č. 20 / 2020 

 

 

 

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

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

1.  Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: Milenu Kaplanovou                                    

Sčítáním hlasů určuji: Ladislava Kapuciána                                                                   

Ověřovateli zápisu určuji: Ing. Martina Šklíbu a Ing. Miroslava Rozkota CSc.  

11. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7,8 / 2020 / viz příloha  

 

  

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Program jednání č. 20 / 2020 

5.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Smlouvu o výpůjčce mezi obcí Záměl, 

Záměl 158, 517 43 Potštejn a Josefem Hlaváčkem, Záměl 156, 517 43 Potštejn na pozemky 

s parc. č. 450/2 a 450/3 se střelnicí. 

6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou A. Kupní smlouvu a B. Smlouvu o 

zřízení předkupního práva mezi panem Petrem Benešem,  Sokolovská 1348, 516 01 Rychnov 

nad Kněžnou, paní Hanou Talavaškovou, Havlíčkova 1364, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, 

paní Ing. Jarmilou Zbořilovou, S. K. Neumanna 2529, Zelené Předměstí, 53 002 Pardubice, 

dále jako „prodávající“ a „předkupující“  a obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn 

zastoupenou starostou panem Josefem Novotným, dále jako „kupující“ a „dlužnice“.  

Jedná se o koupi a využití předkupního práva obce Záměl na pozemky parc. č. 1065/1 1065/4 

v obci a katastrálním území Záměl ve vlastnictví „prodávajících“ a „předkupujících“. 

Jednotná cena pozemků o výměře 537 m2  je sjednána 50,- Kč za 1m2, což je 26. 850,-Kč. 

Peněžní částka bude rozdělena mezi „prodávající“ a „předkupující“ podle jejich vlastnických 

podílů. 

7. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje opravu rozvodů elektřiny v budově ZŠ a MŠ Záměl. 

Jedná se o sklad potravin a místnosti na spaní pro děti ve školce. Rozvody elektřiny jsou 

v havarijním stavu. 

8.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Smlouvu o zajištění a poskytování pečovatelské 

služby pro občany obce. Účelem uzavření této smlouvy je úprava vzájemných vztahů mezi 

městem Vamberk a Obcí Záměl v rámci spolupráce při výkonu samotné působnosti při 

zajišťování a poskytování pečovatelské služby občanům Obce Záměl dle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, v platném znění. 

Město Vamberk se za podmínek stanovených Smlouvou o zajištění a poskytování 

pečovatelské služby pro občany obce, uzavřenou mezi Městem Vamberk a občanem Obce 

Záměl, jako klientem, zavazuje zabezpečovat poskytování pečovatelské služby konkrétnímu 

občanovi Obce Záměl, který má v Obci trvalé bydliště a splňuje podmínky pro poskytování 

pečovatelské služby dle zákona o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění. 



 9.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Darovací smlouvu na finanční dar mezi smluvními 

stranami: František Vodehnal, Záměl 166, Potštejn 517 43 (dále jen „dárce“) a Obec Zámel, 

Záměl 158, Potštejn 517 43 zastoupená starostou obce Záměl Josefem Novotným (dále jen 

„obdarovaný“).  

Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního příspěvku ve výši skutečných nákladů na 

péči o jeho manželku Vodehnalovou Hedviku, Záměl 166, Potštejn 517 43. Příspěvek bude 

použit na hrazení nákladů na pečovatelskou službu ve Vamberku. Dar bude obci dárce dávat 

vždy 1x měsíčně dle doloženého vyúčtování. 
 

 

  

 

 

 Zastupitelstvo obce pověřuje: 
 5.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o výpůjčce mezi obcí 

Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a Josefem Hlaváčkem, Záměl 156, 517 43 Potštejn na 

pozemky s parc. č. 450/2 a 450/3 se střelnicí. 

6.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem A. Kupní smlouvy a B. Smlouvy o 

zřízení předkupního práva mezi panem Petrem Benešem,  Sokolovská 1348, 516 01 Rychnov 

nad Kněžnou, paní Hanou Talavaškovou, Havlíčkova 1364, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, 

paní Ing. Jarmilou Zbořilovou, S. K. Neumanna 2529, Zelené Předměstí, 53 002 Pardubice, 

dále jako „prodávající“ a „předkupující“  a obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn na koupi 

a využití předkupního práva obce Záměl na pozemky parc. č. 1065/1 1065/4 v obci a 

katastrálním území Záměl ve vlastnictví „prodávajících“ a „předkupujících“. 

7.  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu oslovením pana Pavla Zářeckého, Lhoty u Potštejna 

29 na provedení opravy rozvodů elektřiny v budově ZŠ a MŠ Záměl. 
8.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zajištění a poskytování 

pečovatelské služby pro občany obce, uzavřenou s Městem Vamberk. 

9.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy na finanční dar 

mezi smluvními stranami: František Vodehnal, Záměl 166, Potštejn 517 43 (dále jen „dárce“) 

a Obec Zámel, Záměl 158, Potštejn 517 43 zastoupená starostou obce Záměl Josefem 

Novotným (dále jen „obdarovaný“).  

Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního příspěvku ve výši skutečných nákladů na 

péči o jeho manželku Vodehnalovou Hedviku, Záměl 166, Potštejn 517 43. Příspěvek bude 

použit na hrazení nákladů na pečovatelskou službu ve Vamberku. 
 

 
   

    

 

 

V Záměli dne 20. 7. 2020 

 

 

Starosta: 

 

Místostarostka: 

 

 

     


