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Obec Křížkový Újezdec 
 

ZÁPIS 
 
o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2016, konaného dne 13. pro-
since 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 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 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: 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. 
Předsedající vyzval přítomné k předložení návrhů na rozšíření programu.  
Předsedající navrhl přidat bod Určení inventarizační komise a stanovení termínu inventarizace, 
Schválení poplatků za směsný odpad a ze psů na rok 2017 a Schválení rozpočtového opatření č. 12. 
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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) Schválení rozpočtu obce na rok 2017 
5) Určení inventarizační komise a stanovení termínu inventarizace 
6) Schválení poplatků za směsný odpad a ze psů na rok 2017 
7) Schválení rozpočtového opatření č. 12 
8) Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci 
9) Projednání a rozhodnutí termínu konání 1. zasedání zastupitelstva v roce 2017 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 
4. Schválení rozpočtu obce na rok 2017  
 
Ing. Marek Světlík seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu obce na rok 2017, který byl zastupite-
lům v předstihu zaslán a také vyvěšen na úředních deskách obce. Rozpočet je navržen jako vyrov-
naný s příjmy i výdaji ve výši 3.976.000 Kč. Detailní členění rozpočtu je k dispozici na Obecním úřa-
dě. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje rozpočet obce Křížkový Újezdec na rok 2017 v předloženém znění. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 

5. Určení inventarizační komise a stanovení termínu inventarizace 
 
Ing. Marek Světlík informoval zastupitele o povinnosti provedení inventarizace majetku obce ke 
dni 31. 12. 2016 a navrhl určit členy inventarizační komise a termín provedení. Zastupitelé určili 
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členy komise: Předseda: Ing. Kateřina Vacková, místopředseda: Miroslav Alfery, člen: Radovan Fila, 
Karel Král a Věra Šilerová. Termín provedení inventarizace stanovili na 18. 01. 2017. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ určuje inventarizační komisi ve složení: Předseda: Ing. Kateřina Vacková, místopředseda: 
Miroslav Alfery, člen: Radovan Fila, Karel Král a Věra Šilerová. Termín provedení inventarizace 
stanovuje na 18. 01. 2017.  
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
6. Schválení poplatků za směsný odpad a ze psů na rok 2017 
 
Ing. Marek Světlík navrhnul schválení poplatků za svoz směsného odpadu a poplatku ze psů na rok 
2017 ve stejné výši jako pro rok 2016. Poplatek za svoz 120l popelnice 1 x týdně 2.500 Kč, 1 x za 14 
dní 1.600 Kč, ze psů 300 Kč. V případě, že držitelem psa je poživatel invalidního, starobního, vdov-
ského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího 
důchodu, pak 200 Kč. Přesný rozpis je k dispozici na internetových stránkách obce nebo na úřed-
ních deskách. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje poplatky na rok 2017 ve výši 2.500 Kč za svoz 120l popelnice 1 x týdně, 1 x za 14 
dní 1.600 Kč, ze psů 300 Kč. V případě, že držitelem psa je poživatel invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel 
sirotčího důchodu, pak 200 Kč. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 
7. Schválení rozpočtového opatření č. 12 
 
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 12 v roce 2016. Jedná se o přesuny 
v rámci kapitol v rámci rozpočtu obce. Rozpočtové opatření je k dispozici na internetových strán-
kách obce 
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Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje rozpočtové opatření č. 12 v roce 2016 v předloženém znění. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
8. Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci 
 
a) ROZHODNUTÍ, Obecní úřad Kamenice, odbor stavební, ze dne 9. 11. 2016, spis. zn. 

SU/06051/16/Ur, Č.j. 06606/16/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 přístavba RD č.p. 13, dřevěný přístřešek, sklad za-
hradního nářadí, rekonstrukce oplocení na pozemku st.p. 77 v katastrálním území Čenětice, v 
obci Křížkový Újezdec, část obce Čenětice 

b) ROZHODNUTÍ, Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky, ze dne 9. 11. 2016, Č.j. MV-28812-39/PO-IZS-2016, rozhodnutí o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace obcím z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných 
hasičů obcí na rok 2016 

c) SPOLEČNÝ SOUHLAS, Obecní úřad Kamenice, odbor stavební, ze dne 30. 11. 2016, spis.zn.: 
SU/07007/16/Ště Kamenice, Č.j. 07031/16/SU, v y d á v á s p o l e č n ý s o u h l a s 
se stavbou stání pro kontejnery tříděného odpadu na pozemku parc. č. 761/2, 328 v katastrál-
ním území Křížkový Újezdec, parc. č. 904/1 v katastrálním území Čenětice 

d) VÝZVA O PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO (EVIDENČNÍHO) BUDOVĚ, Obecní úřad Kamenice, odbor 
stavební, ze dne 30. 11. 2016, Spis .zn. : SU/06786/16/Pe, 07022/16/SU rodinného domu na 
pozemku parc. č. 819/6 a parc.č.st. 913 v katastrálním území Čenětice, v obci Křížkový Újezdec, 
část obce Čenětice. 

e) OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ, Městský úřad Říčany, Odbor životního prostředí - vodoprávní 
úřad, spis. zn. OŽP-47906/2016-Do, č. j. 100984/2016-MURI/OVÚ/00394, „RPC Nebřenice, 06 - 
Areálové vodohospodářské objekty“ 

 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ bere na vědomí informace v bodech a) až e). 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
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9. Projednání o rozhodnutí termínu konání 1. zasedání zastupitelstva v roce 2017 
 
 Předsedající navrhnul termín 1. zasedání zastupitelstva obce Křížkový Újezdec na 24. 1. 2017. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje termín 1. zasedání zastupitelstva v roce 2017 na 24. 1. 2016. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 17:55. 
 
Přílohy zápisu: 
 
1) Listina přítomných 
2) Návrh rozpočtu obce na rok 2017 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 13. prosince 2016. 
 


