Obec Újezd u Chocně
Újezd u Chocně 85, 565 01 Choceň
www.ujezduchocne.cz, mail: info@ujezduchocne.cz, tel: 465 484 126
________________________________________________________________________________
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Újezd u Chocně
konaného dne 20. 5. 2022 v 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Jednání vedl starosta obce Milan Fajfr (dále jako předsedající). Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
Přítomno: 4 členové zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné
Milan Fajfr, Dana Mánková, Martin Beneš, Jan Kajzrlík
Omluveni: Petr Fuksa, Miloš Kadrmas

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Jana Kajzrlíka a Martina Beneše, paní Danu Mánkovou
zapisovatelkou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu pana Jana Kajzrlíka a Martina Beneše, paní Danu Mánkovou
zapisovatelkou.
Výsledek hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 17/2022 bylo schváleno

ičo: 00279668 datová schránka: 8z4a5iq

bankovní účet: 13221611/0100

Obec Újezd u Chocně
Újezd u Chocně 85, 565 01 Choceň
www.ujezduchocne.cz, mail: info@ujezduchocne.cz, tel: 465 484 126
________________________________________________________________________________
2. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s programem jednání obecního zastupitelstva. Byl podán návrh na odložení
bodu 4. na příští zasedání zastupitelstva z důvodu nedostatku informací potřebných k rozhodnutí, a
doplnění programu o bod darování majetku obce - požární Avia
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Schválení smluv na dotace z Pardubického kraje
4. Projednání žádosti na odkup pozemku
5. Projednání prodeje Avie SDH – změna na dar SDH Kostelecké Horky
6. Vyjádření k záměru demolice drážní budovy SŽDC
7. Projednání návrhu na získání práva nezbytné cesty k pozemku u obce (stará pošta)
8. Prezentace výsledků EKOKOM za 1. Q 2022
9. Vyjádření k přejmenování zastávek autobusové dopravy
10. Diskuze, informace, závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 18/2022 bylo schváleno
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3. Schválení smluv na dotace z Pardubického kraje
Obdrželi jsme smlouvy k podpisu k žádostem o dotace:
a) Účelová dotace pro SDH – Nákup motorové pily a příslušenství, helma a kalhoty – celková
částka 31 277,- Kč;
Dotace 10 000,- Kč
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podpis smlouvy.
Výsledek hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 19/2022 bylo schváleno
b) Dětské hřiště v Újezdu u Chocně – celková částka 609 985,- Kč;
Dotace – 100 000,- jednotně pro všechny žádosti (nedostatek finančních zdrojů kraje)

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce podpis smlouvy na dotaci 100 000,- Kč.
Výsledek hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 20/2022 bylo schváleno
c) Dotace z Podpory venkova na místní prodejnu
Dotace z POV – 70 804,- ; 20 000,- za prodej produktů od lokálních výrobců – celková částka
90 800,- Kč.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce podpis smlouvy na dotaci 90 804,- Kč.
Výsledek hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 21/2022 bylo schváleno

4. Přeložen
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5. Projednání prodeje Avie SDH – změna na dar SDH Kostelecké Horky
SDH Kostelecké Horky projevilo zájem o vyřazenou hasičskou Avii.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje darování vyřazené hasičské Avie SDH Kostelecké Horky.
Výsledek hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 22/2022 bylo schváleno

6. Vyjádření k záměru demolice drážní budovy SŽDC
SŽDS se obrátila na obec se záměrem demolice drážní budovy v katastru naší obce. Pokud obec neprojeví o
budovu zájem, drážní budova bude demolována a na jejím místě bude postavena nová budova s železniční
technologií. Stávající budova je v majetku SŽDC.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce nenašlo využití pro drážní budovu a souhlasí s demolicí budovy.

Výsledek hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 23/2022 bylo schváleno
7. Projednání návrhu na zřízení práva nezbytné cesty k pozemku u obce (stará pošta)
Účelem zřízení nezbytné cesty dle Občanského zákoníku je přístup k nemovité věci z důvodu hospodaření na
ní či jiném způsobu užívání, pro který je třeba mít přístup. Účelem institutu nezbytné cesty je zajištění
možnosti hospodaření nebo užívání pozemků, které pro nedostatek spojení s veřejnou cestou jinak
obhospodařovat či užívat nelze. Nezbytná cesta může vést i přes více pozemků než jeden.
Tohoto institutu chce obec využít, oslovit právníka a zřídit právo nezbytné cesty k obecnímu pozemku č. …
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na oslovení právníka a zřízení práva nezbytné cesty
k obecnímu pozemku
Výsledek hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 24/2022 bylo schváleno
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8. Prezentace výsledků EKOKOM za 1. Q 2022
Po zapojení do systému EKOKOM a na základě vytříděného odpadu nám náleží odměna za 1. čtvrtletí
roku 2022 ve výši 13 499 Kč.
9. Oznámení Pardubického kraje k přejmenování zastávek autobusové dopravy
Snahou dopravního úřadu Pardubického kraje je, aby tyto zastávky byly jak z hlediska pravopisného
(např. odstranění zkratek), katastrálního a místního (např. zrušení továren, JZD apod.) bylo do
budoucna správné. V souboru se tedy nachází také zastávky, které bychom rádi přejmenovali, a návrh
na přejmenování zastávek je v souboru uveden.

CIS
37618
37616
37617
37619
59830
37621
37620

Název zastávky - stávající

Okres

Nový název - návrh

Újezd u Chocně,Darebnice
Újezd u Chocně,,pož.zbroj.
Újezd u Chocně,,u váhy
Újezd u Chocně,Chloumek
Újezd u Chocně,Chloumek,rozc.
Újezd u Chocně,Prochody,háj.
Újezd u Chocně,Prochody

UO
UO
UO
UO
UO
UO
UO

Běstovice,,Darebnice
Újezd u Chocně,,has.zbroj.
Újezd u Chocně,,kostel

Újezd u Chocně,Prochody,hájovna
Újezd u Chocně,Prochody,rybník

10. Diskuse, informace, závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast.
Závěr: Termín dalšího zasedání zastupitelstva bude stanoven a včas oznámen obvyklým způsobem.

Zapsal:

Dana Mánková

………………………

Ověřovatelé zápisu:

Jan Kajzrlík

………………………

Martin Beneš

………………………

Fajfr Milan

………………………

Starosta obce:
Vyvěšeno: 27.5.2022

ičo: 00279668 datová schránka: 8z4a5iq

bankovní účet: 13221611/0100

