KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
532 11 Pardubice, Komenského náměstí 125, 466 026 163, www.pardubickykraj.cz
Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad, Oddělení vnitřních věcí
Č.j.: KrÚ 85494/2019
V Pardubicích dne 26.11.2019
Sp.zn.: KrÚ 79433/2019 OOPKŽÚ OVV
Vyřizuje: Bc. Věra Nováková

Výpis z rejstříku svazku obcí
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
(dále jen „krajský úřad“), v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, vede rejstřík svazku obcí, ve kterém eviduje níže uvedený svazek obcí.
V rejstříku svazku obcí je zapsáno následující:
Den vzniku svazku obcí:

26.11.2019

Název svazku obcí:

Svazek obcí LEŽÁK

Sídlo svazku obcí:

Řestoky 18, 538 51 Chrast u Chrudimi

IČ:

08712271

Orgány svazku obcí:

valná hromada, předseda a místopředseda, kontrolní
komise

Statutární orgán:

předseda a v době nepřítomnosti předsedy místopředseda

Způsob zastupování:
Předseda je oprávněn jednat jménem svazku navenek a činit právní jednání při
zajišťování řízení a činnosti svazku. V případě nepřítomnosti zastupuje předsedu
v celém rozsahu oprávnění místopředseda.
Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí předseda svůj podpis
s uvedením svého jména a funkce.
Osoby vykonávající působnost statutárního orgánu:
předseda: Petr Starý, bytem Řestoky 126, PSČ 538 51
Vznik funkce: 26.11.2019
místopředseda: Václav Franc, bytem Zájezdec 18, PSČ 538 51
Vznik funkce: 26.11.2019
Předmět činnosti je:
1) Předmětem činnosti je zejména spolupráce v oblasti odvádění a čištění odpadních
vod při zajištění stavby splaškové kanalizace v obci Řestoky, Přestavlky, Trojovice
a rozšíření ČOV v obci Zájezdec a jejího následného používání.
2) Dále je předmětem činnosti spolupráce v těchto oblastech:
a) školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného

pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, péče o zvířata,
b) zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení,
shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného
zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou,
c) zavádění rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů
veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
d) správy majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a
bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení
spravovaných obcemi.
Mgr. Olga Dašková
vedoucí oddělení vnitřních věcí
elektronicky podepsáno

