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Obec Křížkový Újezdec 
 

ZÁPIS 
 
o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2018, konaného dne 12. června 2018 od 18.00 hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Křížkový Újezdec. 
 Zasedání Zastupitelstva (dále jen „ZOKÚ“) obce Křížkový Újezdec (dále jen „obec“) bylo zahájeno v 18:15 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 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: 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 a vyzval přítomné k předložení návrhů na rozšíření programu. Předsedající na-
vrhnul přidat tyto body: Projednání účetních směrnic obce; Projednání dotace z rozpočtu Středočeského kraje – Pořízení 
dopravního automobilu pro jednotku JSDH; Projednání pověření starosty obce k podpisu smlouvy o pořízení DA pro 
JSDA; Projednání výstavby kontejnerového stání na dvoře obecního úřadu a bezpečnostní opatření na krajské silnici v 
Čeněticích. Předsedající dále navrhnul odebrat bod Projednání a rozhodnutí termínu konání 5. zasedání zastupitelstva v 
roce 2018. 
 
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 a schválení účetní uzávěrky obce za rok 2017 
5) Projednání a schválení Závěrečného účtu obce k 31. 12. 2017 
6) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volby do zastupitelstev obcí 2018 
7) Projednání účetních směrnic obce 
8) Projednání dotace z rozpočtu Středočeského kraje – Pořízení dopravního automobilu pro jednotku JSDH 
9) Projednání pověření starosty obce k podpisu smlouvy o pořízení DA pro JSDA 
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10) Projednání výstavby kontejnerového stání na dvoře obecního úřadu a bezpečnostní opatření na krajské silnici 
v Čeněticích 

11) Projednání rozpočtového opatření č. 4 v roce 2018 
12) Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 
4. Projednání a schválení účetní uzávěrky obce k 31. 12. 2017 
 
Předsedající seznámil přítomné s účetní závěrkou obce za rok 2017. Obec v roce 2017 hospodařila s příjmy ve výši 
3.978.000,- Kč a výdaji 4.357.427,- Kč. Schodek rozpočtu ve výši 379.427 Kč je způsoben tím, že dotace na pořízení 
kompostérů ve výši 871.139, 50 Kč byla převedena na účet obce až v roce 2018.  
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje účetní uzávěrku za rok 2017 v předloženém znění. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 
5. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce za rok 2017 

 
 Předsedající seznámil přítomné se závěrečným účtem obce a výsledky kontroly hospodaření ze strany Středočeského 
kraje. Obec v roce 2017 hospodařila s příjmy ve výši 3.978.000,- Kč a výdaji 4.357.427,- Kč. Kontrola hospodaření ze 
strany Středočeského kraje pak konstatovala, že všechny chyby z předchozí kontroly byly napraveny a identifikovala 3 
chyby způsobené chybným účtováním, které nemají závažný charakter. Z toho důvodu doporučil schválení Závěrečného 
účtu obce za rok 2017 bez výhrad. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje Závěrečný účet obce včetně výsledku kontroly hospodaření ze strany Středočeského kraje bez 
výhrad. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
6. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volby do zastupitelstev obcí 2018 

 
 Místostarosta Miroslav Alfery informoval přítomné o nutnosti stanovení počtu členů zastupitelstva pro následující vo-
lební období. Doporučil udržet stávající počet zastupitelů, tedy 7. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ v souladu §67 stanovuje počet zastupitelů pro nadcházející volby do zastupitelstev obcí v počtu 7 zastupi-
telů. 
  
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
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Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 

7. Projednání účetních směrnic obce 
 
Místostarosta M. Alfery informoval přítomné o nutnosti schválit účetní směrnice obce, které byly na zastupitele distribuo-
vány v předstihu. Jedná se o potvrzení pravidel pro účtování v rámci obce. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje účetní směrnice obce v předloženém znění. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 

8. Projednání dotace z rozpočtu Středočeského kraje – Pořízení dopravního automobilu pro jednotku JSDH  
 
Předsedající seznámil zastupitele se schválením žádosti na Středočeský kraj o dotaci na dopravní automobil pro jednotku 
JSDH. Hodnota pořizovaného automobilu je 908.280,45 Kč včetně DPH. Výše schválené dotace ze strany Středočeské-
ho kraje je ve výši 300.000 Kč. Automobil bude dále hrazen také dotací z prostředků generálního ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky ve výši 450.000 Kč 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje přijetí dotace ze strany Středočeského kraje ve výši 300.000 Kč na pořízení dopravního automo-
bilu pro jednotku JSDA a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy se Středočeským krajem. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 

9. Projednání pověření starosty obce k podpisu smlouvy o pořízení DA pro JSDA  
 
 Předsedající dále informoval, že výběrové řízení na dodavatele dopravního automobilu vyhrála společnost auto MO-
TOL BENI a.s. vzhledem k nabídnuté nejnižší ceně. Předmětem byl dopravní automobil Ford Transit Custom L2, 2.0 TDCi 
včetně nezbytných úprav pro účely využití JSDA. Výsledná cena je 908.280,45 Kč vč. DPH. 
  
Návrh usnesení: 
ZOKÚ bere na vědomí výsledky výběrového řízení na dodavatel dopravního automobilu pro jednotku JSDH a po-
věřuje starostu obce podpisem smlouvy o pořízení DA pro JSDA. 
ZOKÚ potvrzuje zajištění vlastních zdrojů na spoluúčast pořízení DA pro JPO – Obec Křížkový Újezdec 

 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
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Usnesení č. 8 bylo schváleno 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 
 

10. Projednání výstavby kontejnerového stání na dvoře obecního úřadu a bezpečnostní opatření na krajské silnici 
v Čeněticích 

 
Předsedající informoval přítomné o záměru vybudovat oplocené kontejnerové stání na tříděný odpad na pozemku Obec-
ního úřadu. Důvodem je neustálý nepořádek okolo stávajícího kontejnerového stání a odkládání komunálního odpadu 
vedle kontejnerů na tříděný odpad. V záměru je také zajistit kamerový dohled nad kontejnerovým stáním, aby bylo možné 
identifikovat občany, kteří odkládají k tříděnému odpadu i odpad komunální. 
Předsedající dále informoval o dokončení úpravy zatáčky v Čeněticích u trafostanice, kde budou položeny obrubníky a 
rozšířena silnice o 0,5 – 1 m. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje záměr vybudování kontejnerového stání na pozemku Obecního úřadu a schvaluje úpravu silnice 
v Čeněticích. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 

11. Projednání rozpočtového opatření č. 4 v roce 2018 
 
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4 v roce 2018. Jedná se o změny v členění rozpočtové 
skladby, závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtu.  
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje rozpočtové opatření č. 4 v roce 2018 v předloženém znění. Jedná se o změny v členění rozpoč-
tové skladby, závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtu. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 
 
12. Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci 

 
a) OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ, M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y, Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, 

Zn. OŽP-16453/2018-Pi; Č.j. 20007/2018-MURI/OVÚ/00413, DATUM: 6.4.2018 na stavbu: studna vrtaná na pozem-
ku parc. č 927/4 v katastrálním území Křížkový Újezdec. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební 
řízení o provedení stavby a vodoprávní řízení 

b) OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y, Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, 
NAŠE ZN.: OŽP-16455/2018-Pi, Č.j. 20008/2018-MURI/OVÚ/00413, DATUM: 6.4.2018, na stavbu studna vrtaná na 
pozemku parc. č 927/5 v katastrálním území Křížkový Újezdec. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a 
stavební řízení o provedení stavby a vodoprávní řízení 

c) OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y, Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, 
NAŠE ZN.: OŽP-16452/2018-Pi, Č.j. 20005/2018-MURI/OVÚ/00413, DATUM: 6.4.2018 na stavbu: studna vrtaná na 
pozemku parc. č 928/9 v katastrálním území Křížkový Újezdec. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a 
stavební řízení o provedení stavby a vodoprávní řízení 

d) ROZHODNUTÍ, OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE, STAVEBNÍ ÚŘAD, dne 11.4.2018, Spis.zn.: SU/905/2018/Ur Kameni-
ce, Č.j. KAM-2368/2018/SÚ/MUr, platnost stavebního povolení ze dne 7.12.2010, pod spis.zn. SU/05894/10/Pe, na 
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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 

e) ROZHODNUTÍ, M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y, Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, NAŠE ZN.: OŽP-
16455/2018-Pi, Č.j. 25345/2018-MURI/OVÚ/00413, DATUM: 3.5.2018, k nakládání s podzemními vodami – k jejich 
odběru ze souvisejícího vodního díla – vrtané studny, Název katastrálního území Křížkový Újezdec, Parcelní čísla dle 
evidence katastru nemovitostí parc. č. 927/5 

f) ROZHODNUTÍ, M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y, Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, NAŠE ZN.: OŽP-
16453/2018-Pi, Č.j. 26080/2018-MURI/OVÚ/00413, DATUM: 9.5.2018, k nakládání s podzemními vodami – k jejich 
odběru ze souvisejícího vodního díla – vrtané studny, Název katastrálního území Křížkový Újezdec, Parcelní čísla dle 
evidence katastru nemovitostí parc. č. 927/4 

g) ROZHODNUTÍ, M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, NAŠE ZN.: OŽP-
16452/2018-Pi, Č.j. 25814/2018-MURI/OVÚ/00413, DATUM: 9.5.2018, k nakládání s podzemními vodami – k jejich 
odběru ze souvisejícího vodního díla – vrtané studny (dále jen "nakládání s vodami") na místě: Název katastrálního 
území Křížkový Újezdec, Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 928/9 
 

Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ bere na vědomí informace v bodech a) až g). 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 
 
 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 19:06. 
 
Přílohy zápisu: 
 
1) Listina přítomných 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 20. června 2018. 


