OBECNÍ ÚŘAD ZÁJEZDEC
538 51 Chrast u Chrudimě
USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zájezdec, které se konalo ve středu
9. 2. 2022 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Zájezdec.
Přítomní členové zastupitelstva (6): Ing. Václav Franc, Ludmila Jakoubková, Eva
Koutová, Marcel Kutílek, Hana Novotná, Ing. Aleš Nedvěd
Omluveni (1): David Lžíčař
Hosté (2):
Program:
1 – Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2 – Schválení programu zasedání
3 – Informace o rozpočtovém opatření č. 4/2021
4 – Schválení dodatku č. 13 ke smlouvě o svozu odpadů s AVE CZ
5 – Projednání následné kalkulace a fakturace stočného
6 – Projednání postupu dokončení připojení pozemku p. č. 385 k elektřině
7 – Projednání přípravy záměru prodat obecní pozemek p. č. 385 k trvalému pobytu
8 – Informace o modernizaci silnice Chrast – Hrochův Týnec
9 – Schválení vyjádření k existenci sítí v úseku silnice Chrast – Hrochův Týnec
10 – Informace o programu řízení obcí kraje na základě strategických dokumentů obcí
11 – Schválení Memoranda o partnerství a spolupráci při systémovém řešení odpad. hosp.
12 – Různé
1 – Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Usnesení 1/2022 (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo schválilo Ludmilu Jakoubkovou jako zapisovatelku a Evu Koutovou a
Marcela Kutílka jako ověřovatele zápisu.
2 – Schválení programu zasedání
Usnesení 2/2022 (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelé schválili rozšířený program zasedání (uvedený výše).
4 – Schválení dodatku č. 13 ke smlouvě o svozu odpadů s AVE CZ
Usnesení 3/2022 (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelé schválili Dodatek č. 13 ke smlouvě č. 5/05001085/05600159/001/2011
na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu.
6 – Projednání postupu dokončení připojení pozemku p. č. 385 k elektřině
Usnesení 4/2022 (5 pro, 0 proti, 1 se zdržel)
Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby objednal dodavatele odběrného pilíře – měřícího
zařízení na pozemek p. č. 385 za cenu obvyklou, aby odběr byl zajištěn do 30. 6. 2022 dle
Přílohy č. 1 smlouvy 19_SOBS01_4121518495.

7 – Projednání přípravy záměru prodat obecní pozemek p. č. 385 k trvalému pobytu
Usnesení 5/2022 (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby do příštího zasedání připravil návrh Záměru obce
prodat pozemek p. č. 385 za cenu 950,- Kč/m2.
9 – Schválení vyjádření k existenci sítí v úseku silnice Chrast – Hrochův Týnec
Usnesení 6/2022 (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby zjistil počet a stav sjezdů a propustků na obecních
pozemcích sousedících se silnicí III/355 Chrast – Hrochův Týnec.
11 – Schválení Memoranda o partnerství a spolupráci při systémovém řešení
odpadového hospodářství
Usnesení 7/2022 (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelé schválili Memorandum o partnerství a spolupráci při systémovém řešení
odpadového hospodářství obce Zájezdec, jehož dalšími účastníky jsou AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. a Elektrárny Opatovice, a.s.
Podrobný zápis zasedání je k nahlédnutí na OÚ Zájezdec.

