OBECNÍ ÚŘAD ZÁJEZDEC
538 51 Chrast u Chrudimě
USNESENÍ veřejného zasedání zastupitelstva obce Zájezdec, které se konalo ve středu
15. 6. 2022 od 18:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zájezdec.
Přítomní členové zastupitelstva (7): Ing. Václav Franc, David Lžíčař, Ludmila
Jakoubková, Hana Novotná, Ing. Aleš Nedvěd, Josef Švadlenka, Eva Koutová
Hosté (4).
Program:
1 – Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2 – Schválení programu zasedání
3 – Projednání kalkulace stočného a stavu obecní čistírny odpadních vod
4 – Ustanovení nového předsedy kontrolního výboru
5 – Schválení počtu zastupitelů obce pro nové volební období
6 – Schválení Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o projednávání přestupků
7 – Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace Pardubického kraje na obnovu obce
8 – Schválení dodatku č. 14 ke smlouvě o svozu tuhého komunálního odpadu
9 – Schválení přepracované smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti obce
10 – Schválení seznamu nádob obce a občanů na smluvně svážené odpady
11 – Projednání záměru obce propachtovat 20 m2 pozemku p. č. 409/1 ("v úvozech")
12 – Schválení stavby na pozemku p. č. 427
13 – Schválení nové přípojky k ČOV na pozemku p. č. 427
14 – Různé
1 – Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Usnesení 21/2022 (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 1 nepřítomna)
Zastupitelstvo schválilo Davida Lžíčaře jako zapisovatele a Hanu Novotnou a Ludmilu
Jakoubkovou jako ověřovatele zápisu.
2 – Schválení programu zasedání
Usnesení 22/2022 (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 1 nepřítomna)
Zastupitelstvo schválilo program zasedání – viz výše.
3 – Projednání kalkulace stočného a stavu obecní čistírny odpadních vod
Usnesení 23/2022 (5 pro, 1 proti, 0 se zdržel, 1 nepřítomna)
Zastupitelstvo schvaluje navýšení pohyblivé složky stočného o 15% na hodnotu 36,48
Kč/m3 bez DPH (40,13 Kč/m3 včetně DPH). Pevná složka (za přípojku) zůstává nezměněna
100,- Kč bez DPH za pololetí.
4 – Ustanovení nového předsedy kontrolního výboru
Usnesení 24/2022 (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 1 nepřítomna)
Zastupitelstvo ustanovuje předsedkyni kontrolního výboru zastupitelku Hanu Novotnou a
člena kontrolního výboru pana Marka Mauera.

Usnesení 25/2022 (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 1 nepřítomna)
Zastupitelé schválili odměňování neuvolněné zastupitelky Hany Novotné od 15.6.2022
dle Nařízení vlády ze dne 9.12.2019, kterým se doplňuje Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,
takto: předsedkyně kontrolního výboru Hana Novotná 1.650 Kč.
5 – Schválení počtu zastupitelů obce pro nové volební období
Usnesení 26/2022 (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 1 nepřítomna)
Zastupitelstvo dle § 67 a §68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, ustanovilo počet členů zastupitelstva pro volební období 2022 až 2026 na 7.
Na zasedání se dostavila v 19:15 zastupitelka Eva Koutová.
6 – Schválení Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o projednávání přestupků
Usnesení 27/2022 (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy, kterou se Město Chrast
zavázalo vykonávat namísto obce Zájezdec přenesenou působnost na úseku projednávání
přestupků, schválený Radou města Chrast dne 20. 4. 2022.
7 – Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace Pardubického kraje na obnovu obce
Usnesení 28/2022 (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
na komplexní úpravu veřejného prostranství u kapličky v roce 2022 ve výši 100 tisíc Kč.
8 – Schválení dodatku č. 14 ke smlouvě o svozu tuhého komunálního odpadu
Usnesení 29/2022 (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 14 ke smlouvě č. S/05001085/05600159/001/2011 na
zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu s cenami platnými od 1. 6. 2022.
11 – Projednání záměru obce propachtovat 20 m2 pozemku p. č. 409/1 ("v úvozech")
Usnesení 30/2022 (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zastupitelé schvalují zveřejnění záměru obce podle §39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
propachtovat 100 m2 pozemku p. č. 409/1.
12 – Schválení stavby na pozemku p. č. 427
Usnesení 31/2022 (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 1 nepřítomen)
Zastupitelstvo nemá připomínek k Situaci sítí novostavby RD z května 2022 na p. č. 427
od projektantky Ing. P. Malinové.
Starosta ukončil zasedání ve 20:20 hod.
Ověřovatelé:
- Hana Novotná
- Ludmila Jakoubková
Zapsal David Lžíčař dne 18. 6. 2022
Starosta:

