
Obec Křížkový Újezdec 
 

ZÁPIS 
 
o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2018, konaného dne 27. března 2018 od 17.00 
hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Křížkový Újezdec. 
Zasedání Zastupitelstva (dále jen „ZOKÚ“) obce Křížkový Újezdec (dále jen „obec“) bylo zahájeno v 17:15 
starostou Ing. Janem Králem (dále jen „předsedající“). 
 
1. Zahájení zasedání a zjištění usnášeníschopnosti 
 
Předsedající konstatoval, že přítomno je sedm (7) 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: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu zastupitele Ing. Kateřinu Vackovou a Miroslava Alfery. Zapisovatelem 
Ing. Marka Světlíka. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Ing. Kateřinu Vackovou a Miroslava Alfery, zapisovatelem Ing. Marka 
Světlíka. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
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 a vyzval přítomné k předložení návrhů na rozšíření programu. 
Předsedající navrhnul odebrat bod Projednání spisového a skartačního plánu a přidat tyto body: Projednání 
věcného břemena s ČEZ Distribuce, a. s., Projednání žádosti o příspěvek škole v Sulicích, Projednání uzavření 
smlouvy o spolupráci s obcí Sulice, Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti chůze a jízdy na 
pozemku p. č. 857 v k. ú. Křížkový Újezdec a Projednání návrhu smlouvy na zajištění projektové dokumentace, 
územního rozhodnutí a stavebního povolení pro zasíťování vodovodem lokalit Z1-3 a Z1-4 v k. ú. Čenětice. 
 
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 věcného břemena s ČEZ Distribuce, a. s. 
5. Projednání vyhlášky o konání tradiční letní zábavy 
6. Projednání žádosti o příspěvek škole v Sulicích 



7. Projednání uzavření smlouvy o spolupráci s obcí Sulice 
8. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti chůze a jízdy na pozemku p. č. 857 v k. ú. 

Křížkový Újezdec 
9. Projednání návrhu smlouvy na zajištění projektové dokumentace, územního rozhodnutí a stavebního 

povolení pro zasíťování vodovodem lokalit Z1-3 a Z1-4 v k. ú. Čenětice 
10. Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci 
11. Projednání a rozhodnutí termínu konání 3. zasedání zastupitelstva v roce 2018 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 
4. Projednání věcného břemena s ČEZ Distribuce, a.s. 
 
Předsedající seznámil přítomné s žádostí o uzavření věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s. na vedení NN, 
jehož výstavba byla realizována v roce 2017 na pozemku parc. č. 864 v k. ú. Čenětice (cesta na Ovčáry) za cenu 
16.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno se uzavírá za účelem oprávnění umístit, provozovat, opravovat a udržovat 
Zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a 
povinnost obce výkon těchto práv strpět.  
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje uzavření Věcného břemena na pozemky parc. č. 854 v k.ú. Čenětice a pověřuje Starostu 
obce podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s. na 
dotčené pozemky. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 
 
5. Projednání vyhlášky o konání tradiční letní zábavy 
 
Zastupitel Karel Král seznámil přítomné se záměrem uspořádat tradiční hasičskou zábavu 21. 7. 2018. Vzhledem 
k platné vyhlášce ze dne 16. 5. 2017 je možné zábavu realizovat. Je nutné vyvěsit informaci o jejím konání, to 
bude splněno zveřejněním tohoto zápisu. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje konání letní zábavy v termínu 21. 7. 2018. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
 
 



6. Projednání žádosti o příspěvek škole v Sulicích 
 
Předsedající seznámil zastupitele se žádostí starosty obce Sulice o poskytnutí investičního daru pro nákup 
vybavení inventáře pro základní školu Sulice. Přítomní se shodli, že souhlasí s příspěvkem ve výši 25.000 Kč.  
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje žádost obce Sulice o poskytnutí investičního daru ve výši 25.000 Kč a pověřuje starostu 
obce podpisem smlouvy s obcí Sulice. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 
7. Projednání uzavření smlouvy o spolupráci s obcí Sulice  
 
 Předsedající informoval přítomné, že Partnerská smlouva s obcí Sulice, zajišťující spolupráci obcí v 
předškolním a školním vzdělávání a provozu knihovny je platná vždy na jeden rok a je tak nutné projednat její 
opětovné uzavření. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje Partnerskou smlouvu s obcí Sulice v předloženém znění a pověřuje starostu obce jejím 
podpisem. 
  
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
8. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti chůze a jízdy na pozemku p. č. 857 v k. 
ú. Křížkový Újezdec 
 
Místostarosta Ing. Marek Světlík seznámil přítomné s žádostí o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti chůze a 
jízdy na pozemku p. č. 857 v k. ú. Křížkový Újezdec. Jedná se o způsob pro zajištění přístupu na pozemek parc. č. 
859 a 860 v k. ú. Křížkový Újezdec. Místostarosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti chůze a jízdy na pozemku p. č. 857 v k. ú. Křížkový Újezdec 
a pověřuje Starostu jejím podpisem. 
  
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 
 



9. Projednání návrhu smlouvy na zajištění projektové dokumentace, územního rozhodnutí a stavebního 
povolení pro zasíťování vodovodem lokalit Z1-3 a Z1-4 v k. ú. Čenětice 
 
 Předsedající informoval přítomné se záměrem zajistit projektovou dokumentaci, územní rozhodnutí a 
stavební povolení pro lokalitu Z1-3 a Z1-4 v k. ú. Čenětice.  
  
Návrh usnesení: 
ZOKÚ souhlasí se záměrem zajištění projektové dokumentace, územního rozhodnutí a stavebního povolení 
pro lokalitu Z1-3 a Z1-4 v k. ú. Čenětice a pověřuje starostu obce uzavřením smluv se společností 
Vodohospodářské inženýrské stavby, a.s. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 
10. Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci 
 
a) USNESENÍ ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY, Městský úřad v Říčanech, odbor životního 
prostředí - vodoprávní úřad, NAŠE ZN.: OŽP-56743/2017-Pi, Č.j. 11646/2018-MURI/OVÚ/00413, DATUM: 
26.2.2018 z a s t a v u j e řízení o nařízení odstranění stavby vrtané studny na pozemku parc. č.336/16 v 
katastrálním území Křížkový Újezdec 
b) ÚZEMNÍ SOUHLAS, Obecní úřad Kamenice, stavební úřad, Spis.zn.: SU/897/2018/Pet Kamenice, dne 
5.3.2018 Č.j. KAM-1437/2018/SÚ/JPe vydává územní souhlas s umístěním stavby kNN IV-12-6022003 na 
pozemku parc. č. 719/3 (zahrada), parc. č. 871 (ostatní plocha) v katastrálním území Čenětice, obec Křížkový 
Újezdec, část obce Čenětice 
c) OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI, Obecní úřad Kamenice, stavební úřad, 
spis.zn.: SU/905/2018/Ur Kamenice, dne 6.3.2018, Č.j. KAM-1463/2018/SÚ/MUr, na stavbu: rodinného domu, 
včetně domovních přípojek (voda, kanalizace, elektro) a stavby žumpy na pozemku parc.č. 828/9 v katastrálním 
území Křížkový Újezdec, v obci Křížkový Újezdec 
d) ROZHODNUTÍ, Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, ze dne 9.3.2018, Č.ev.: 20727/2018, 
Č.j.: 14526/2018- MURI /OŽP/00151, uděluje souhlas obci Křížkový Újezdec k použití sedimentů z návesního 
rybníka, z pozemku č. kat. KN 58/4 v k.ú. Křížkový Újezdec, na pozemek č. kat. KN 790/19 v k.ú. Čenětice. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ bere na vědomí informace v bodech a) až d). 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 
11. Projednání o rozhodnutí termínu konání 3. zasedání zastupitelstva v roce 2018 
 
Předsedající navrhnul termín 3. zasedání zastupitelstva obce Křížkový Újezdec na 12. 4. 2018. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje termín 3. zasedání zastupitelstva v roce 2018 na 12. 4. 2018. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 



Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 19:06. 
 
Přílohy zápisu: 
 
• Listina přítomných 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 4. dubna 2018. 


