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Obec Křížkový Újezdec 
 

ZÁPIS 
 

o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2016, konaného dne 8. listopa-
du 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Křížkový Újezdec. 
 Zasedání Zastupitelstva (dále jen „ZOKÚ“) obce Křížkový Újezdec (dále jen „obec“) bylo za-
hájeno v 17:13 starostou Ing. Janem Králem (dále jen „předsedající“). 
 
1. Zahájení zasedání a zjištění usnášeníschopnosti 
 
Předsedající konstatoval, že přítomno je šest (6) členů zastupitelstva z celkového počtu sedmi (7) 
členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zák.). 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.  
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu zastupitele Ing. Kateřinu Vackovou a Radovana Filu. Za-
pisovatelem Ing. Marka Světlíka. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Ing. Kateřinu Vackovou a Radovana Filu, zapisovatelem Ing. Mar-
ka Světlíka. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 1 bylo schváleno 
 
3. Schválení programu 
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou doručenou členům a 
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. 
Předsedající vyzval přítomné k předložení návrhů na rozšíření programu.  
Předsedající navrhl přidat bod Schválení rozpočtového opatření č. 11., bod Informování o proběhlé 
kontrole přezkoumání hospodaření obce Křížkový Újezdec za rok 2016 a Schválení objednání pro-
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jektové dokumentace a žádosti o dotaci na zastřešení kontejnerových stání v obcích Čenětice, 
Křížkový Újezdec a u hřbitova. 
 
Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje následující program zasedání: 
 
1) Zahájení zasedání a zjištění usnášeníschopnosti 
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3) Schválení programu 
4) Projednání stavu realizace kanalizace v obcích 
5) Schválení objednání projektové dokumentace a žádosti o dotaci na zastřešení kontejnerových 
stání v obcích Čenětice, Křížkový Újezdec a u hřbitova 
6) Schválení rozpočtového opatření č. 11 
7) Informace o přezkoumání hospodaření obce Křížkový Újezdec za rok 2016 
8) Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci 
9) Projednání a rozhodnutí termínu konání 11. zasedání zastupitelstva v roce 2016 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 
4. Projednání stavu realizace kanalizace v obcích  
 
Na zasedání zastupitelstva se dostavil Ing. Butor, který seznámil zastupitele s průběhem získání 
Územního rozhodnutí na stavbu kanalizace. Obec obdržela zamítavé stanovisko z Krajského úřadu – 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje z důvodu chybné legislativy. Oprava zákona nyní 
čeká na vydání ve Sbírce zákonů a v řádech týdnů by tak měla být platná. Z toho důvodu bude 
možné znovu požádat o stanovisko Krajskou správu silnic. Vzhledem k tomu, že tak bude dořešeno 
Územní rozhodnutí, je nutné připravit Prováděcí projektovou dokumentaci pro žádost o stavební 
povolení a zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby.  
Na základě vyhodnocení nabídek tří dodavatelů na výše uvedenou prováděcí dokumentaci a ostat-
ních prací s tím spojených pověřuje zastupitelstvo starostu obce Ing. Jana Krále uzavřením smluv se 
společností Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. IČO 60193689, jejíž nabídky byly vyhodnoceny 
pro obec jako nejvýhodnější. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ bere na vědomí postup realizace kanalizace v obci.  
ZOKÚ pověřuje starostu obce Ing. Jana Krále uzavřením smluv se společností Vodohospodářské 
inženýrské služby, a.s. IČO 60193689 na dodání Prováděcí projektové dokumentace a práce s tím 
spojené. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
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Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 
5. Schválení objednání projektové dokumentace a žádosti o dotaci na zastřešení kontejne-
rových stání v obcích Čenětice, Křížkový Újezdec a u hřbitova 
 
Předsedající seznámil přítomné se záměrem zastřešit stání na kontejnery na tříděný odpad v obci 
Křížkový Újezdec, Čeněticích a u hřbitova. Předpokladem realizace záměru je získání dotace 
z Ministerstva životního prostředí, programu „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizi-
ka“. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje záměr zastřešit stání na kontejnery na tříděný odpad a pověřuje Starostu obce 
objednáním projektové dokumentace a podáním žádosti o dotaci na tento záměr. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
6. Schválení rozpočtového opatření č. 11 
 
Místostarosta Miroslav Alfery seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 11. V roce 2016. Jed-
ná se o přesuny v rámci kapitol v rámci rozpočtu obce. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje rozpočtové opatření č. 11 v roce 2016 v předloženém znění. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
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7. Informace o přezkoumání hospodaření obce Křížkový Újezdec za rok 2016 
 
Místostarosta Ing. Marek Světlík informoval přítomné o průběhu přezkoumání hospodaření obce 
Křížkový Újezdec za rok 2016, o kterou Obecní úřad požádal na jaře. Kontrola se zabývala jak plně-
ním formálních povinností daných zákony, tak vedením účetnictví a hospodaření obce.  
Zástupci Odboru kontroly Středočeského kraje konstatovali, že obec všechny povinností plní a vý-
sledek kontroly tak uzavřeli bez připomínek. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ bere na vědomí výsledky kontroly ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje. Plnění 
všech pravidel a povinností bylo zkontrolováno bez připomínek. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
8. Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci 
 
a) OZNÁMENÍ, Obecní úřad Radějovice, ze dne 14. 9. 2016, č. j. 2016/077/Vj o nabytí účinnosti 

územního plánu Radějovic 
b) ROZHODNUTÍ Obecní úřad Kamenice, odbor stavební, ze dne 20. 9. 2016 Spis.zn.: 

SU/04574/16/Ur, Č.j. 05555/16/SU, p r o d l u ž u j e do 1 roku ode dne nabytí právní moci to-
hoto rozhodnutí lhůtu k dokončení stavby rodinný dům, stavba žumpy, oplocení, tepelné čer-
padlo – zemní kolektor, krytý bazén a stavba zahradního domku na pozemku parc.č. 721 v ka-
tastrálním území Čenětice, v obci Křížkový Újedzec, část obce Čenětice 

c) VÝZVA O PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO (EVIDENČNÍHO) BUDOVĚ, Obecní úřad Kamenice, od-
bor stavební, ze dne 22. 9. 2016, Spis .zn. : SU/05216/16/Ště, Č. j. 05652/16/SU rodinného 
domu, na pozemku parc.č.st. 168 včetně žumpy a oplocení na pozemku parc.č. 833/3 v kata-
strálním území Křížkový Újezdec, v obci Křížkový Újezdec 

d) OZNÁMENÍ, Městský úřad Říčany, odbor - Stavební úřad ze dne 6. 10. 2016 o zahájení územ-
ního řízení dělení a scelování pozemků a změnu využití území na pozemku parc. č. 170/25, 
170/26, 170/27, 170/28, 215/2, 216, 217, 224/15, 224/16, 224/17, 224/19, 224/21, 413/2, 
413/6, 413/7, 417/4, 418/1, 419/1, 419/7, 420/7, 420/8, 420/14, 421/1, 421/2, 421/3, 422, 
424, 425, 427/1, 427/3, 431/1, 431/2, 431/8, 431/9, 431/10, 432/2, 432/3, 439/1, 439/2, 
439/3, 439/4, 440/2, 457/1, 457/9, 457/12, 466, 471/1, 471/2, 472 v katastrálním území 
Chomutovice u Dobřejovic, parc. č. 71/2, 71/3, 71/4, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 79, 80/2 v 
katastrálním území Radimovice u Velkých Popovic 

e) OZNÁMENÍ, Obecní úřad Kamenice, odbor stavební, ze dne 24.10.2016,  Spis.zn.: 
SU/06051/16/Ur, Č.j. 06277/16/SU o ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM, 
Přístavba RD č.p. 13, dřevěný přístřešek, sklad zahradního nářadí, rekonstrukce oplocení 
na pozemku st.p. 77 v katastrálním území Čenětice, v obci Křížkový Újezdec, část 
obce Čenětice. Uvedeným dnem bylo řízení o změně stavby před jejím dokončením zahájeno 
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f) OZNÁMENÍ, Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor správních agend, ze dne 8. 11. 2016, č. j. 
164798/2016/KUSK, Spis. Zn. 078947/2016/KUSK o Ukončení činnosti okrskové volební komi-
se volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 
7. a 8. října 2016, dnem 4. 11. 2016 byla ukončena činnost okrskové volební komise 

 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ bere na vědomí informace v bodech a) až f). 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 
9. Projednání o rozhodnutí termínu konání 11. zasedání zastupitelstva v roce 2016 
 
 Předsedající navrhnul termín 11. zasedání zastupitelstva obce Křížkový Újezdec na 13. 12. 
2016. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje termín 11. zasedání zastupitelstva v roce 2016 na 13. 12. 2016. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 19:28. 
 
Přílohy zápisu: 
 
1) Listina přítomných 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 8. listopadu 2016. 
 
 
 


