OBECNÍ ÚŘAD ZÁJEZDEC
538 51 Chrast u Chrudimi

USNESENÍ z veřejných zasedání zastupitelstva obce Zájezdec
v roce 2021

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Zájezdec, které se konalo ve středu

13. 1. 2021
od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zájezdec.
Přítomní členové zastupitelstva (5): Ing. Václav Franc, Ludmila Jakoubková, Eva Koutová, Marcel Kutílek,
Ing. Aleš Nedvěd
Omluveni (2): David Lžíčař, Hana Novotná
Hosté (2)
Program:
1 – Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2 – Schválení programu zasedání
3 – Otevření obálek s nabídkami na opravu místní komunikace
4 – Různé
1 – Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Usnesení 1/2021 (5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo schválilo Ludmilu Jakoubkovou jako zapisovatele a Evu Koutovou a Marcela Kutílka jako
ověřovatele zápisu.
2 – Schválení programu zasedání
Usnesení 2/2021 (5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelé schválili program zasedání (uvedený výše).
3 – Otevření obálek s nabídkami na opravu místní komunikace
Usnesení 3/2021 (5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelé vyhodnotili nabídku M - SILNICE a.s. na opravu místní komunikace jako nejvýhodnější.
Usnesení 4/2021 (5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelé schvalují smlouvu o dílo číslo 24-SOD-2021 s firmou M – SILNICE a.s., IČ 42196868, na opravu
místní komunikace.
4 – Různé
4.1 – Třídící sleva za komunální odpady
Usnesení 5/2021 (5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelé schvalují Pověření obce k uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu obce do dílčího
základu poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku pro rok 2021.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Zájezdec, které se konalo ve středu

24. 2. 2021
od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zájezdec.
Přítomní členové zastupitelstva (7): Ing. Václav Franc, David Lžíčař, Ludmila Jakoubková, Eva Koutová,
Marcel Kutílek, Ing. Aleš Nedvěd, Hana Novotná
Hosté (4)
Program:
1 – Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2 – Schválení programu zasedání
3 – Schválení pachtovní smlouvy pro část pozemku p. č. 389/1
4 – Schválení pasportu místních komunikací
5 – Schválení podkladů pro dělení pozemku p. č. 417 na 417/1 a 417/2
6 – Schválení souhlasu s převodem pozemku p. č. 417/1 obci
7 – Informace o rozpočtovém opatření č. 4/2020
8 – Schválení Zprávy o uplatňování územního plánu a koeficientu zastavěnosti
9 – Schválení stavebních plánů na pozemku p. č. 386
10 – Projednání nabídky dodavatele rozšíření veřejného osvětlení
11 – Schválení záměrů prodeje pozemků p. č. 427 a p. č. 385
12 – Schválení účetní závěrky za rok 2020
13 – Různé
1 – Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Usnesení 6/2021 (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo schválilo Davida Lžíčaře jako zapisovatele a Ludmilu Jakoubkovou a Marcela Kutílka jako
ověřovatele zápisu.
2 – Schválení programu zasedání
Starosta navrhl doplnit program o bod „12- Schválení účetní závěrky za rok 2020“, s tím zastupitelé souhlasili.
Usnesení 7/2021 (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelé schválili program zasedání (uvedený výše).
3 – Schválení pachtovní smlouvy pro část pozemku p. č. 389/1
Usnesení 8/2021 (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelé schválili pachtovní smlouvu s paní X na pronájem části obecního pozemku p. č. 389/1.
5 – Schválení podkladů pro dělení pozemku p. č. 417 na 417/1 a 417/2
Usnesení 9/2021 (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo schválilo Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků
a geometrický plán 124-276/2020.
6 – Schválení souhlasu s převodem pozemku p. č. 417/1 obci
Usnesení 10/2021 (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelé pověřují starostu, aby (až bude mít k dispozici Pasport místních komunikací) požádal o bezúplatný
převod pozemku p. č. 417/1 a podepsal s ÚZSVM Smlouvu o bezúplatném převodu.
8 – Schválení Zprávy o uplatňování územního plánu a koeficientu zastavěnosti
Usnesení 11/2021 (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Koeficient zastavění změnit na 0,3.

Usnesení 12/2021 (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Do koeficientu zastavění nezapočítávat zpevněné plochy, bazény. Započítávat stavby hlavní a doplňkové
splňující podmínku charakteru stavby budova. Koeficient je definován jako poměr zastavěných ploch hlavních
staveb a staveb vedlejších k ploše stavebního pozemku.
Vypustit koeficient zastavění u ploch dopravní infrastruktury – silniční.
Stavby vedlejší v ploše bydlení maximálně 50 procent stavby hlavní.
Minimální půdorysný rozměr rodinného domu je 60 m2.
9 – Schválení stavebních plánů na pozemku p. č. 386
Usnesení 13/2021 (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo se seznámilo s plánem stavby RD na pozemku p. č. 386 a nemá námitek ke stavbě RD na
pozemku p. č. 386, souhlasí s připojením k inženýrským sítím a souhlasí se sjezdem na účelovou komunikaci
p. č. 390.
10 – Projednání nabídky dodavatele rozšíření veřejného osvětlení
Usnesení 14/2021 (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo souhlasí s rozpočtem a celkovou cenou rozšíření VO ve výši 50.981,- Kč včetně DPH a
schvaluje firmu ELPO s.r.o. jako dodavatele akce Rozšíření veřejného osvětlení
11 – Schválení záměrů prodeje pozemků p. č. 427 a p. č. 385
Usnesení 15/2021 (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo schvaluje návrhy záměrů prodat pozemky p. č. 427 a p. č. 385 a pověřuje starostu, aby je
zveřejnil na fyzické a elektronické úřední desce.
12 – Schválení účetní závěrky za rok 2020
Usnesení 16/2021 (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2020 Obce Zájezdec.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Zájezdec, které se konalo ve středu

19. 5. 2021
od 17:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zájezdec.
Přítomní členové zastupitelstva (6): Ing. Václav Franc, David Lžíčař, Ludmila Jakoubková, Marcel Kutílek,
Ing. Aleš Nedvěd, Hana Novotná
Omluvena: Eva Koutová
Hosté (0)
Program:
1 – Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2 – Schválení programu zasedání
3 – Informace o zpracování pasportu místních komunikací
4 – Informace k návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Zájezdec
5 – Určení zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování územního
plánu
6 – Schválení výkazu prací na opravě komunikace
7 – Projednání nákupu nového dmychadla pro čistírnu odpadních vod
8 – Projednání návrhu Smlouvy o připojení k NN s ČEZ Distribuce
9 – Projednání výše měsíční dotace fondu oprav čistírny odpadních vod
10 – Schválení daru pojízdné prodejně potravin
11 – Schválení daru Lince bezpečí
12 – Schválení vyřazení nedobytných pohledávek za svoz komunálního odpadu
13 – Schválení dodatku č. 12 smlouvy o svozu odpadu s AVE CZ
14 – Schválení závěrečného účtu za rok 2020
15 – Schválení členského příspěvku Mikroregionu Chrudimsko
16 – Schválení smlouvy o dotaci na rozšíření veřejného osvětlení s Pardubickým krajem
17 – Různé
1 – Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Usnesení 17/2021 (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo schválilo Davida Lžíčaře jako zapisovatele a Ludmilu Jakoubkovou a Marcela Kutílka jako
ověřovatele zápisu.
2 – Schválení programu zasedání
Usnesení 18/2021 (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelé schválili program zasedání (uvedený výše).
5 – Určení zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování
územního plánu
Usnesení 19/2021 (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo schválilo místostarostu Davida Lžíčaře jako spolupracovníka pořizovatele při pořizování
územního plánu.
6 – Schválení výkazu prací na opravě komunikace (M-Silnice)
Usnesení 20/2021 (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo schvaluje výkaz víceprací a méněprací s výslednou částkou 36.265,22 Kč včetně DPH.
10 – Schválení daru pojízdné prodejně potravin
Usnesení 21/2021 (5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo schvaluje peněžní dar ve výši 2.900,- Kč pojízdné prodejně potravin živnostnice KN, Smrček
64, IČ 09014462.

12 – Schválení vyřazení nedobytných pohledávek za svoz komunálního odpadu
Usnesení 22/2021 (5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení pohledávek za komunální odpad v celkové výši 16.210,- Kč z důvodu
nevymahatelnosti.
13 – Schválení dodatku č. 12 smlouvy o svozu odpadu s AVE CZ
Usnesení 23/2021 (5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 12 ke Smlouvě na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu s
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
14 – Schválení závěrečného účtu za rok 2020
Usnesení 24/2021 (5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo obce uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce a schvaluje závěrečný účet obce za rok
2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 – bez výhrad.
15 – Schválení členského příspěvku Mikroregionu Chrudimsko
Usnesení 25/2021 (5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo schvaluje členský příspěvek obce Zájezdec Mikroregionu Chrudimsko ve výši 3.600,- Kč pro
rok 2021.
Usnesení 26/2021 (5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo schvaluje Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Chrudimsko za rok 2020.
16 – Schválení smlouvy o dotaci na rozšíření veřejného osvětlení s Pardubickým krajem
Usnesení 27/2021 (5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova s Pardubickým krajem na
akci v roce 2021 Rozšíření veřejného osvětlení v max. výši 110 tis. Kč.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Zájezdec, které se konalo ve středu

23. 6. 2021
od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zájezdec.
Přítomní členové zastupitelstva (7): Ing. Václav Franc, David Lžíčař, Ludmila Jakoubková, Marcel Kutílek,
Ing. Aleš Nedvěd, Hana Novotná, Eva Koutová
Hosté (2) :
Program:
1 – Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2 – Schválení programu zasedání
3 – Schválení připojení domu č. p. 34 na rozvod plynu, vody a dešťovou kanalizaci
4 – Informace o Zprávě o uplatňování územního plánu Zájezdec
5 – Informace o pasportu místních komunikací
6 – Různé
1 – Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Usnesení 28/2021 (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo schválilo Davida Lžíčaře jako zapisovatele a Evu Koutovou a Marcela Kutílka jako ověřovatele
zápisu.
2 – Schválení programu zasedání
Usnesení 29/2021 (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelé schválili program zasedání (uvedený výše).
3 – Schválení připojení domu č. p. 34 na rozvod plynu, vody a dešťovou kanalizaci
Usnesení 30/2021 (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo souhlasí s připojením domu č. p. 34 k plynovodu v chodníku před OÚ na pozemcích p. č. 428 a
389/11, k vodovodnímu řadu vedenému v sousedství pozemku pana X na pozemku p. č. 413 a k obecní
dešťové kanalizaci v sousedství pozemku pana X na pozemku p. č. 413.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Zájezdec konané

1. 9. 2021
od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zájezdec
Přítomní členové zastupitelstva (7): Ing. Václav Franc, Ludmila Jakoubková, David Lžíčař, Hana Novotná,
Ing. Aleš Nedvěd, Eva Koutová, Marcel Kutílek
Hosté (1)
Program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 ods. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu zasedání
3) Informace o rozpočtovém opatření č. 1/2021
4) Schválení pasportu místních komunikací
5) Projednání termínu otevření obálek s nabídkami zájemců o stavební pozemky
6) Projednání možnosti rozšíření veřejného osvětlení
7) Informace o možnostech očkování proti viru Covid-19 v Pardubickém kraji
8) Různé
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Zastupitelstvo hlasovalo: 7 pro schválení
Usnesení č. 31 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje jako ověřovatele zápisu Evu Koutovou a Marcela Kutílka a jako zapisovatele Davida
Lžíčaře.
2. Schválení programu zasedání.
Zastupitelstvo hlasovalo: 7 pro schválení
Usnesení č. 32 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
4. Schválení pasportu místních komunikací.
Zastupitelstvo hlasovalo: 7 pro schválení
Usnesení č. 33 / 2021
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce Ing. Václava France, aby po schválení Pasportu místních komunikací
zahájil správní řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorií místních komunikací.
5. Projednání termínu otevření obálek s nabídkami zájemců o stavební pozemky.
Zastupitelstvo hlasovalo: 7 pro schválení
Usnesení č. 34 / 2021
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce, aby oslovil paní X, která doručila obálku k pozemku p. č. 427 a
domluvil s ní dle Záměru prodeje termíny složení zálohy a otevření obálek. Dvě obálky, které nejsou opatřeny
jménem, adresou a telefonem, se nebudou otevírat.
6. Projednání možnosti rozšíření veřejného osvětlení v obci.
Zastupitelstvo hlasovalo: 7 pro schválení
Usnesení č. 35 / 2021
Zastupitelstvo pověřuje starostu Ing. Václava France k zajištění cenové nabídky na akci „Rozšíření veřejného
osvětlení v obci Zájezdec“, kde dojde k navýšení o bodové osvětlení kapličky, osvětlení prostoru hřiště a
uličky vedoucí od silnice 3551 k č.p. 31 od společnosti Elpo s.r.o. Hrochův Týnec

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Zájezdec konané

9. 9. 2021
v zasedací místnosti OÚ
Přítomní členové zastupitelstva (5): Ludmila Jakoubková, David Lžíčař, Hana Novotná, Ing. Aleš Nedvěd,
Marcel Kutílek
Program zasedání:
Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Schválení pasportu místních komunikací obce Zájezdec
Stanovení termínu otevírání obálek s nabídkami zájemců o koupi pozemků č. 427 a č. 385.
Různé
1. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Místostarosta navrhl jako zapisovatele sebe a jako ověřovatele navrhl Marcela Kutílka a Lídu Jakoubkovou.
Zastupitelstvo hlasovalo: 5 pro
Usnesení č. 36 / 2021
Zastupitelstvo schválilo zapisovatele Davida Lžíčaře a ověřovatele zápisu Marcela Kutílka a Lídu
Jakoubkovou.
2. Schválení programu zasedání
Rozšíření programu o body:
- Stanovení data ukončení příjetí nabídek na koupi pozemků č. 427 a č. 385 v K.Ú. Zájezdec
- Oprava vyústění účelové komunikace 4um na na silnici III/3551
- Projednání zákazu sekání v obci v neděli a ve dnech Státních svátků
Zastupitelstvo hlasovalo: 5 pro
Usnesení č. 37 / 2021
Zastupitelstvo schválilo rozšířený program zasedání.
3. Schválení Pasportu místních komunikací obce Zájezdec
Zastupitelstvo hlasovalo: 5 pro
Usnesení č. 38 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje nový Pasport místních komunikací obce Zájezdec vyhotovený společností GAP
Pardubice s.r.o.
4.

Stanovení data ukončení přijetí nabídek na koupi stavebních pozemků č. 427 a č. 385 dle Záměru
prodeje stavebních pozemků vyvěšených dne 6. 3. 2021
Zastupitelstvo hlasovalo: 5 pro
Usnesení č. 39 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje jako rozhodné datum a čas přijetí nabídek na koupi pozemků dle Záměru na prodej
pozemků č. 427 a č. 385 na 9. 9. 2021 v 18.00 hod.
5.

Stanovení data otevírání obálek s nabídkami na koupi pozemků č. 427 a č. 385 dle Záměru prodeje
stavebních pozemků.
Zastupitelstvo hlasovalo: 5 pro
Usnesení č. 40 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje datum a čas otevírání obálek s platnými nabídkami na koupi pozemků č. 427 a č. 385
dle Záměru o prodeji stavebních pozemků na 13. 10. 2021 v 18.00 hod.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Zájezdec konané

13. 10. 2021
v zasedací místnosti OÚ v Zájezdci
Přítomní členové zastupitelstva (7): Ing. Václav Franc, Ludmila Jakoubková, David Lžíčař, Hana Novotná,
Ing. Aleš Nedvěd, Marcel Kutílek, Eva Koutová
Hosté (5)
Program zasedání:
Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání dle pozvánky na zasedání (viz. příloha)
Otevření obálek s nabídkami zájemců o pozemky p. č. 385 a 427
Schválení stanov Mikroregionu Chrudimsko
Různé
1. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo hlasovalo: 7 pro
Usnesení č. 41 / 2021
Zastupitelstvo schválilo za zapisovatele Davida Lžíčaře a za ověřovatele zápisu Marcela Kutílka a Evu
Koutovou.
2. Schválení programu zasedání
Rozšíření programu o bod:
- Informace o rozpočtovém opatření č. 2/2021
Zastupitelstvo hlasovalo: 7 pro
Usnesení č. 42 / 2021
Zastupitelstvo schválilo rozšířený program zasedání.
3.

Otevření obálek s nabídkami zájemců o pozemky p. č. 385 a 427

Otevření obálky s nabídkou na pozemek p. č. 427
Zastupitelstvo hlasovalo: 7 pro
Usnesení č. 43 / 2021
Zastupitelstvo přijalo nabídku bez připomínek a schvaluje prodej pozemku p. č. 427 paní X. Na pozemek byla
vystavena rezervace viz. příloha.
Zastupitelstvo hlasovalo: 7 pro
Usnesení č. 44 / 2021
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 427 dle zveřejněné předlohy
v Záměru obce na prodej pozemku s paní X.
Otevření obálky s nabídkou na pozemek p. č. 385
Zastupitelé hlasovali: 6 pro, 1 proti
Usnesení č. 45 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje jako jedinou možnost, kdy bude dodržen Záměr obce na prodej pozemku a bude
možné hlasovat o jeho prodeji panu X, vypracování Kupní smlouvy na jeho stávající RD, která bude obsahovat
stejné podmínky, jaké jsou uvedeny v Záměru obce na prodej pozemku p. č. 385.
4. Schválení návrhu nových stanov Mikroregionu Chrudimsko.
Zastupitelé hlasují: 7 pro
Usnesení č. 46 / 2021
Zastupitelé schvalují novelu Stanov Mikroregionu Chrudimsko.

6. Různé
Schválení opravy napojení místní komunikace 4un na silnici III/3551
Zastupitelé hlasují: 6 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 47 /2021
Zastupitelstvo schvaluje opravu napojení místní komunikace 4un se na silnice III/3551 firmou Mauer Zájezdec
dle nabídky viz. příloha.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Zájezdec, které se konalo ve středu

24. 11. 2021
od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zájezdec.
Přítomní členové zastupitelstva (5): Ing. Václav Franc, David Lžíčař, Ludmila Jakoubková, Marcel Kutílek,
Hana Novotná,
Omluveni: Eva Koutová, Ing. Aleš Nedvěd
Program:
1 – Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2 – Schválení programu zasedání
3 – Projednání nabídky zájemce o koupi obecního pozemku p. č. 385
4 – Projednání obecně závazné vyhlášky o systému odpadového hospodaření
5 – Projednání obecně závazné vyhlášky o poplatcích za komunální odpady
6 – Projednání kalkulace stočného z nákladů roku 2021
7 – Projednání Programu obnovy venkova na rok 2022
8 – Informace o obchodních podmínkách AVE CZ pro svoz odpadu
9 – Projednání příspěvku Charitě Chrudim
10 – Svazek Ležák – výběrové řízení na dodavatele ČOV
11 – Různé
1 – Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Usnesení 48/2021 (5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo schválilo Davida Lžíčaře jako zapisovatele a Ludmilu Jakoubkovou a Marcela Kutílka jako
ověřovatele zápisu.
2 – Schválení programu zasedání
Usnesení 49/2021 (5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelé schválili rozšířený program zasedání (uvedený výše).
3 – Projednání nabídky zájemce o koupi obecního pozemku p. č. 385
Usnesení 50/2021 (0 pro, 2 proti, 3 se zdrželi)
Zastupitelstvo neschválilo prodej pozemku p. č. 385 panu X.
5 – Projednání obecně závazné vyhlášky o poplatcích za komunální odpady
Usnesení 51/2021 (5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo schválilo sazbu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství od 1. 1. 2022 ve výši 600,Kč.
Usnesení 52/2021 (5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo schválilo OZV č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

8 – Informace o obchodních podmínkách AVE CZ pro svoz odpadu
Usnesení 53/2021 (5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo schvaluje „Sdělení obce o uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu obce do dílčího
základu poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku“.
10 – Svazek Ležák – výběrové řízení na dodavatele ČOV
Usnesení 54/2021 (4 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo schválilo návrhy Výzvy k podání žádosti o účast na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce, Zadávací dokumentace na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Kvalifikační dokumentace pro
nadlimitní užší řízení a Smlouvy o dílo.
11 – Různé
11.2 – Traktůrek se sekačkou
Usnesení 55/2021 (5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo schvaluje, aby místostarosta nakoupil minitraktor na sečení v ceně kolem 70 tisíc Kč.
11.3 – Motorová pila a kalové čerpadlo pro SDH
Usnesení 56/2021 (5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo schvaluje nákup motorové pily a kalového čerpadla pro potřeby SDH a obce.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Zájezdec konané dne

8. 12. 2021
od 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Zájezdci
Přítomní členové zastupitelstva (7): Ing. Václav Franc, Ludmila Jakoubková, David Lžíčař, Hana Novotná,
Ing. Aleš Nedvěd, Marcel Kutílek, Eva Koutová
Program zasedání:
Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání dle pozvánky na zasedání (viz. příloha)
Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o poplatcích za komunální odpady
Schválení rozpočtu obce na rok 2022
Schválení Programu obnovy venkova na rok 2022
Schválení kalkulace stočného z nákladů roku 2021
Schválení darovací smlouvy – příspěvek Charitě Chrudim
Schválení souhlasu s dělením / scelováním pozemku p. č. 400 část. zastavěným silnicí
Informace o návrhu rozpočtu Mikroregionu Chrudimsko pro rok 2022
Informace o návrhu střednědobého výhledu Mikroregionu Chrudimsko
Schválení dohod o provedení práce zastupitelů v roce 2022
Různé
1. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo hlasovalo: 7 pro
Usnesení č. 57 / 2021
Zastupitelstvo schválilo za zapisovatele Davida Lžíčaře a za ověřovatele zápisu Marcela Kutílka a Evu
Koutovou.
2. Schválení programu zasedání
Rozšíření programu o bod:

- Informace o rozpočtovém opatření č. 3/2021
Zastupitelstvo hlasovalo: 7 pro
Usnesení č. 58 / 2021
Zastupitelstvo schválilo rozšířený program zasedání.
4. Schválení rozpočtu obce na rok 2022
Zastupitelstvo hlasovalo: 7 pro
Usnesení č. 59 / 2021
Zastupitelstvo schválilo Rozpočet obce Zájezdec pro rok 2022 (viz příloha).
5. Schválení Programu obnovy venkova na rok 2022
Zastupitelstvo hlasovalo: 7 pro
Usnesení č. 60 / 2021
Zastupitelstvo schválilo do POV obce pro rok 2022 pokračování projektu Komplexní úpravy veřejného
prostranství u kapličky.
Zastupitelstvo hlasovalo: 7 pro
Usnesení č. 61 / 2021
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na Komplexní úpravy veřejného
prostranství u kapličky.
6. Schválení kalkulace stočného z nákladů roku 2021
Zastupitelstvo hlasovalo: 6 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 62 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje výši stočného ze skutečných nákladů roku 2021 (viz příloha)
7. Schválení darovací smlouvy – příspěvek Charitě Chrudim
Zastupitelstvo hlasovalo: 7 pro
Usnesení č. 63/ 2021
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek 3000,- Kč Charitě Chrudim.
8. Schválení souhlasu s dělením / scelováním pozemku p.č. 400 část. zastavěným silnicí
Zastupitelstvo hlasovalo: 7 pro
Usnesení č. 64 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje rozdělení pozemku p. č. 400 v katastrálním území Zájezdec, jejímž vlastníkem je
Obec Zájezdec na pozemky p. č. 400/1 a p. č. 400/2 a pověřuje starostu obce k podepsání plné moci pro SÚS
Pardubice (viz. příloha) k provedení tohoto dělení na Katastrálním úřadě na jejich náklady.
11. Schválení dohod o provedení práce zastupitelů pro rok 2022
Zastupitelstvo hlasovalo: 7 pro
Usnesení č. 65 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje dohody o provedení práce pro rok 2022 (viz příloha)
13. Různé:
Schválení žádosti pana X, který navrhl závazek ve výši 26.531,64 Kč vůči obci Zájezdec za stočné a
odvoz TKO řešit splátkami dle splátkového kalendáře (viz. příloha)
Zastupitelstvo hlasuje: 7 pro
Usnesení č. 66 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje splátkový kalendář pro pana X (viz. příloha) na umoření dluhu vůči Obci Zájezdec za
svoz TKO a stočné.
Konec přehledu usnesení zastupitelstva obce Zájezdec v roce 2021.
Úplné zápisy ze zasedání jsou k nahlédnutí na OÚ Zájezdec.

