Dne 9.5. 2011

ZÁPIS
ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Újezdec
Přítomni: Vojtěch Andrle
Jan Bureš
Mgr. Barbora Dostálová
Ing. Luboš Dostál
Marek Huryta
Pavel Černík
Ilona Zemanová
Zasedání jsou přítomni všichni členové zastupitelstva – zasedání je usnášeníschopné.
Program:
1. Seznámeni členů ZO s návrhem zápisu do obecní kroniky.
2. Rozhodnutí o výběru dodavatele na vybudování inženýrských sítí – vodovod, kanalizace
pro 5 RD
3. Zahájení výběrového řízení - Boží muka u křižovatky na Plesa
4. Různé
Zasedání zahájila starostka obce Mgr. Barbora Dostálová a určila ověřovatele zápisu takto:
Ověřovatelé: Jan Bureš
Marek Huryta
1. Kronika
Zasedání se zúčastnila obecní kronikářka, paní Jaroslava Koubová, která přednesla návrh
zápisu do obecní kroniky za rok 2009 a 2010.
Zastupitelé jednohlasně vyjádřili souhlas k přednesenému návrhu.
2. Infrastruktura pro 5 RD
Zastupitelé byli seznámeni s ukončením výběrového řízení dodavatele na vybudování
vodovodu a kanalizace pro 5 RD v Újezdci. Člen komise POV – Luboš Dostál seznámil
zastupitele s průběhem řízení a za komisi POV doporučil k výběru dodavatele firmu
Vodovody s.r.o. Litomyšl. Navržená firma byla komisí upřednostněna pro nízkou nabídkovou
cenu a dlouhodobé zkušenosti s výstavbou vodovodů a správou vodovodního řádu v Újezdci.
Zastupitelé souhlasili s předloženým návrhem – vybrali pro uvedenou akci firmu
Vodovody spol. s r.o. Litomyšl.
Zastupitelé byli informováni o problému s uskladněním zeminy z plánované akce
(uskladnění zeminy není zahrnuto v rozpočtu akce). Bude hledáno řešení, kam zeminu odvézt.
V úvahu přichází zavezení místa u křížku u křižovatky na plesa, na místo před střediskem
družstva (odklonění zóny obytné od družstva). Bude zjištěna možnost odvozu zeminy na
bývalé skládce u Makova.
3. Zahájení výběrového řízení - Boží muka u křižovatky na Plesa
Zastupitelé byli seznámeni s přidělením dotace na opravu křížku u křitovatky na Plesa.
Zastupitelé pověřili členy komise POV ve složení Černík, Bureš, Dostál, zahájením
výběrového řízení na uvedenou akci.

4. Různé
- ZO bylo informováno o zaměstnání Jindřicha Voženílka. Obec Újezdec uzavřela smlouvu
s Úřadem práce o příspěvku na odměnu zaměstnance pracujícího ve VPP. Smlouva je
uzavřena na 2 měsíce, výše příspěvku činí 4000,-Kč.
Závěr
Usnesení:
Zastupitelé schválili navržený program jednání ve všech bodech všemi hlasy přítomných
zastupitelů.
1. Zastupitelé schválili zápis do obecní kroniky za rok 2009 a 2010.
2. Zastupitelé schválili dodavatele na vybudování infrastruktury pro 5 RD v Újezdci. Akce
položení vodovodu a kanalizace bude svěřena firmě Vodovody spol. s.r.o. Litomyšl.
3. Zastupitelé schválili zahájení výběrového řízení na akci oprava Božích muk u křižovatky
na Plesa.
V Újezdci dne 9.5.2011
Mgr. Barbora Dostálová
starostka
Zapisovatel: Mgr. Barbora Dostálová
Ověřovatelé: Jan Bureš
Marek Huryta
Přílohy: presenční listina

