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OBEC KŘÍŽKOVÝ ÚJEZDEC  

Křížkový Újezdec 37, 251 68 Kamenice tel.: 323 673 135 e-mail: obec@krizkovyujezdec.eu 

 
 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Křížkový Újzedec konaného dne 12. 5. 2015: 

 

1) ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Karla Krále a Ing. Kateřinu Vackovou a zapisovatelem Ing. 

Marka Světlíka.  

 

2) ZOKÚ schvaluje následující program zasedání: 

1) Zahájení zasedání a zjištění usnášeníschopnosti 

2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3) Schválení programu 

4) Projednání návrhu úklidu obce, části Křížkový Újezdec 

5) Projednání problematiky poškozené obecní cesty dle upozornění občanů 

6) Pověření starosty k uzavření Partnerské smlouvy - školka 

7) Určení pověřeného zastupitele pro projednávání územního plánu s dotčenými orgány 

8) Rozpočtové opatření 

9) Pověření starosty k přípravě návrhu kupní smlouvy s  Jonákovými  

10) Projednání stavu pořizování PD na náveské rybníky v Křížkovém Újezdci a Čeněticích 

11) Pověření starosty k zahájení projednávání záměru revitalizace Samkova rybníka 

12) Stanovení výše odměn zastupitelů za uplynulý měsíc 

13) Stanovení výše připojovacích poplatků k vodovodu  

14) Schválení rozpočtu na rok 2015 

15) Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci 

16) Projednání a rozhodnutí termínu konání 5. zasedání zastupitelstva v roce 2015 

 

3) ZOKÚ pověřuje starostu Ing. Jana Krále uzavřením dohody s p. Karlem Kohoutem na sekání 

návsi a okolí rybníka v Křížkovém Újezdci za cenu 120 Kč / hodinu + režijní náklady. 

 

4) ZOKÚ bere na vědomí sdělení starosty obce Křížkový Újezdec, který projednal stížnost občanů 

obce na poškozenou místní komunikaci parc.č. 848, k.ú. Křížkový Újezdec. Starosta obce 

vyzval zástupce společnosti Agro Jesenice, která způsobila poškození krajní části komunikace, 

k urychlené opravě. Zástupce Agro Jesenice Ing. Němec přislíbil opravu komunikace v tomto 

týdnu (11. 5. – 17. 5.) na náklady Agro Jesenice. 

 

5) ZOKÚ pověřuje starostu obce Ing. Jana Krále k podpisu partnerské smlouvy s obcí Sulice.  

ZOKÚ stanovuje tyto podmínky pro podporované žáky předškolního zařízení Mateřské školy 

Sluníčko Sulice – Želivec: 

Podmínka č. 1:  Trvalý pobyt podporovaného žáka v obci Křížkový Újezdec 
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Podmínka č. 2: Trvalý pobyt minimálně jednoho z rodičů žáka v obci Křížkový Újezdec 

Podmínka č. 3: Zaplacené všechny správní poplatky vůči obci. 

ZOKÚ schvaluje podporu pro 7 dětí v obci, kteří splňují stanovené podmínky a to ve výši 9000,- 

Kč na jednoho žáka, tedy v celkové výši pro 7 žáků 63 000,- Kč. 

Podporované děti, tedy budoucí žáci předškolního zařízení Mateřské školy Sluníčko Sulice – 

Želivec, splňují podmínky trvalého pobytu v obci, minimálně jeden z rodičů je taktéž přihlášen 

k trvalému pobytu a mají uhrazeny všechny správní poplatky vůči obci. 

 

6) ZOKÚ pověřuje zastupitelku Kateřinu Vackovou pro projednávání územního plánu s dotčenými 

orgány.   

 

7) ZOKÚ projednalo, schvaluje a pověřuje starostu obce k provádění a odsouhlasení 

rozpočtových opatření, pohyby v rámci dotací, položek v rámci paragrafů a částky 

nepřesahující 100 000,- Kč mezi paragrafy. 

 

8) ZOKÚ pověřuje starostu obce Ing. Jana Krále k přípravě podkladů - kupní smlouvy a ostatních 

dokumentů potřebných k záměru odkupu části pozemku parc.č. 732/4, k.ú. Čenětice. 

Zastupitelstvo pověřuje Ing. Jana Krále k zadání vypracování návrhu kupní smlouvy a jejímu 

projednání s advokátní kanceláří. 

 

9) ZOKÚ pověřuje starostu obce Ing. Jana Krále k projednání doplňující dokumentace sloužící k 

řádnému získání stavebního povolení na revitalizaci náveských rybníků v Křížkovém Újezdci a 

Čeněticích. 

 

10) ZOKÚ pověřuje starostu Ing. Jana Krále k projednání záměru revitalizace Samkova rybníka a 

zajištění nejméně 3. nabídek na vyhotovení projektové dokumentace.  

 

11) ZOKÚ schvaluje celkovou výši odměn zastupitelů za uplynulý měsíc funkčního období a to ve 

výši 23 000,- Kč, z důvodu vysokého zatížení rozpočtu obce.  

 

12) ZOKÚ stanovuje výši připojovacího poplatku za vodovodní přípojku pro vlastníka pozemku 

nebo domu s trvalým pobytem nebo sídlem v obci na výši 15.000,- Kč. Vodovodní přípojka 

bude realizována na náklady vlastníka pozemku nebo domu odbornou firmou a bude předána 

provozovateli vodovou společnosti VHS Benešov.  

ZOKÚ stanovuje výši připojovacího poplatku za vodovodní přípojku pro vlastníka pozemku 

nebo domu bez trvalého pobytu v obci na výši 40 000,- Kč. Vodovodní přípojka bude 

realizována na náklady vlastníka pozemku nebo domu odbornou firmou a bude předána 

provozovateli vodovou společnosti VHS Benešov. Stavebníkovi, který do půlroku po kolaudaci 

připojovaného objektu provede přihlášení alespoň jedné osoby k trvalému bydlišti v jedné 

z obcí, bude vrácena část poplatku ve výši 25.000,- Kč. 
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ZOKÚ pověřuje starostu a místostarosty k posuzování přijatých žádostí o připojení k 

vodovodnímu řadu, vydávání stanovisek a dohod týkající se vodovodních přípojek. 

 

13) ZOKÚ schvaluje rozpočet obce Křížkový Újezdec pro rok 2015 jako vyrovnaný a to ve 

zveřejněném znění. 

 

14) ZOKÚ v bodě a) bere na vědomí informaci o provedeném úklidu budovy Obecního úřadu.  

ZOKÚ v bodě b) pověřuje starostu obce k zajištění nabídky na výmalbu interiéru budovy 

obecního úřadu 

ZOKÚ v bodě c) pověřuje starostu a místostarosty stanovením podmínek a organizací místního 

šetření  

 

15) ZOKÚ pověřuje starostu obce svoláním 5. Zasedání ZOKÚ na 9. 6. 2015 od 17.00. 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 15. května 2015. 

 

 


