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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 Újezdec konaného dne 09. 06. 2015:  

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Ing. Kateřinu Vackovou a Petra Bobka a zapisovatelem Ing. Marka 
Světlíka.  

2) Schválení programu 

ZOKÚ schvaluje následující program zasedání: 

1) Zahájení zasedání a zjištění usnášeníschopnosti 
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3) Schválení programu 
4) Uzavření dodatku smlouvy se společností Ropid na zajištění dopravní obslužnosti obce 
5) Informování o revizi smluv se společnostmi Eltodo, a.s. a A.S.A., spol. s r.o. 
6) Informování o navázání spolupráce o sdílení obecní knihovny s Obcí Sulice 
7) Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Křížkový Újezdec za rok 2014 
8) Projednání doplňovacích návrhů ke změně Územního plánu obce Křížkový Újezdec 
9) Schválení záměru odkupu pozemku č. 732/6 v k.ú. Čenětice 
10) Pověření starosty vydáním souhlasu s dělením pozemku č.732/6 v k.ú. Čenětice 
11) Informace o předání hasičské klubovny a předání prodejny v budově Obecního úřadu 
12) Seznámení občanů s plánem akcí v obci 
13) Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci 
14) Projednání a rozhodnutí termínu konání 6. zasedání zastupitelstva v roce 2015 

3) Uzavření dodatku smlouvy se společností Ropid na zajištění dopravní obslužnosti obce 

ZOKÚ bere na vědomí potřebu uzavřít každoroční dodatek se společností Ropid, a.s. Vzhledem 
k probíhajícímu jednání se společností Ropid a.s. uzavření smlouvy schválí na příštím zasedání 
zastupitelstva.  

4) Informování o revizi smluv se společnostmi Eltodo, a.s. a A.S.A., spol. s r.o. 

ZOKÚ bere na vědomí informace zastupitele Petra Bobka o vypovězení smlouvy se společností 
Eltodo, a.s. a o dalším postupu rozhodne po obdržení nabídky na novou smlouvu ze strany Eltodo, 
a.s. a pověřuje místostarostu Miroslava Alferyho zajištěním minimálně 3 nabídek na svoz komunálního 
odpadu. 

 
5) Informování o návázání spolupráce o sdílení obecní knihovny s Obcí Sulice 

ZOKÚ bere na vědomí zájem obce Sulice o spolupráci při sdílení obecní knihovny. 

6) Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Křížkový Újezdec za rok 2014 

ZOKÚ bylo seznámeno a schvaluje Závěrečný účet a účetní uzávěrku obce Křížkový Újezdec za rok 
2014. Schválení předcházelo 15 denní vyvěšení na úřední desce Obce. 

7) Projednání doplňovacích návrhů ke změně Územního plánu obce Křížkový Újezdec 

ZOKÚ projedná doplňující návrhy ke změně Územního plánu obce Křížkový Újezdec na příštím 
řádném zasedání zastupitelstva. 
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8) Schválení záměru odkupu pozemku č. 732/6 v k.ú. Čenětice 

ZOKÚ schvaluje záměr odkupu pozemků 732/6 v k.ú. Čenětice podle geometrického plánu 101-
27/2015 ze dne 22. 05. 2015. 

9) Pověření starosty vydáním souhlasu s dělením pozemku č.732/6 v k.ú. Čenětice 

ZOKÚ pověřuje starostu obce Ing. Jana Krále vydáním souhlasu k dělení pozemku č. 732/6 v k.ú. 
Čenětice. 

10) Informace o předání hasičské klubovny a předání prodejny v budově Obecního úřadu 

ZOKÚ bere na vědomí předání prodejních prostor zpět obci a následné předání SDH Křížkový 
Újezdec. ZOKÚ bere na vědomí návrh přestěhovat knihovnu do prostor původní klubovny SDH 
Křížkový Újezdec. 

11) Seznámení občanů s plánem akcí v obci 

Předsedající seznámil přítomné s probíhajícími aktivitami v obci. 

Probíhá jednání na projektové dokumentaci k revitalizaci rybníků v Čeněticích a Křížkovém Újezdci. 
Současné projekty nebyly dostatečné na žádosti o dotace na revitalizaci rybníků a je nutné projekty 
dopracovat.  

Nadále probíhá zajištění projektové dokumentace přístavby Hasičské zbrojnice. 

Je zadána poptávka na rekonstrukci obchvatu KÚ a silnici z návsi k obchvatu (tzv. uličky). Poptávka 
předpokládá strhnutí současného podkladu, vyčištění strouhy a navezení a následné zhutnění 
recyklovaného silničního povrchu. 

Probíhá zajištění potřebných povolení na umístění zrcadla v obci Křížkový Újezdec na křižovatce 
Petříkov/Čenětice/Mandava. 

12) Výše odměn zastupitelů za uplynulý měsíc 

ZOKÚ schvaluje celkovou výši odměn zastupitelů za uplynulý měsíc funkčního období a to ve výši 23 
000,- Kč, z důvodu vysokého zatížení rozpočtu obce.  

13) Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci 
 

a) Žádost o vyjádření k umístění stavby Čenětice kNN p.č.790/25-790/28 IV-12-6017090 na 
pozemcích parc. č. 857/1, 712/2, 855, 711, 797/1, 790/1, 871, 870, 904/1 v katastrálním 
území Čenětice 

b) Žádost o vyjádření k umístění stavby – vodovodní přípojka na parc. č. 823 a 833/3 v k.u. 
Křížkový Újezdec 

c) Žádost o schválení umístění dopravního zrcadla na křižovatce silnic č. III/00326 x III/00326a 

ZOKÚ v bodě a) pověřuje zastupitele P. Bobka zajištěním vyjádření k podmínkám realizace stavby 

V bodě b) a c) souhlasí s umístěním stavby (zrcadla). 

14) Projednání a rozhodnutí termínu konání 6. zasedání zastupitelstva v roce 2015 

ZOKÚ pověřuje Starostu obce svoláním 6. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec na 14. 7. 
2015 od 17.00. 


