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Obec Křížkový Újezdec 

ZÁPIS 

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2016, konaného dne 8. února 

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 

zahájeno v 17:19 starostou Ing. Janem Králem (dále jen „předsedající“). 

 

1. Zahájení zasedání a zjištění usnášeníschopnosti 

 

Předsedající konstatoval, že přítomno je pět (5) 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. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 

přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu zastupitele Miroslava Alferyho a Radovana Filu. 

Zapisovatelem Ing. Marka Světlíka. 

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 

 

Návrh usnesení: 

ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Miroslava Alferyho a Radovana Filu, zapisovatelem Ing. Marka 

Světlíka.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno 
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3. Schválení programu 

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou doručenou členům a 

v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. 

Místostarosta Ing. Marek Světlík navrhnul přidat Provedení inventarizace majetku obce ke dni 31. 12. 

2015 a bod Svolání mimořádného zastupitelstva obce na projednání došlých žádostí o kácení stromů 

v obcích. 

 

Žádné jiné návrhy již 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 závěrečného rozpočtového opatření č. 4 v roce 2015 

5) Provedení inventarizace majetku obce ke dni 31. 12. 2015 

6) Svolání mimořádného zastupitelstva na projednání došlých žádostí o kácení stromů v 

obcích 

7) Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci 

8) Projednání a rozhodnutí termínu konání 4. zasedání zastupitelstva v roce 2016 

 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

4. Schválení závěrečného rozpočtového opatření č. 4 v roce 2015 

 

Místostarosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4 v roce 2015. Důvodem tohoto 

rozpočtového opatření jsou změny na příjmové i výdajové stránce obce do 31. 12. 2015 oproti stavu 

předpokládanému v rozpočtu schválenému pro rok 2015.  

  

K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.  
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Návrh usnesení: 

ZOKÚ schvaluje rozpočtové opatření č. 4 za rok 2015 v předloženém znění.  

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

5. Stanovení inventarizační komise 

 

Předsedající seznámil přítomné s povinností provést inventuru majetku obce za rok 2015 ve lhůtě 

do 28. 02. 2016. Zastupitelstvo navrhlo inventarizační komisi ve složení: 

Miroslav Alfery – předseda 

Ing. Kateřina Vacková – člen 

Věra Šilerová – člen 

Radovan Fila – člen 

Karel Král – člen 

 

Návrh usnesení:  

ZOKÚ jmenuje předsedou inventarizační komise obce Miroslava Alferyho a jejími členy 

Ing. Kateřinu Vackovou, Radovana Filu, Karla Krále a účetní obce Věru Šilerovou. Dále jim 

ukládá provést inventarizaci včetně pořízení protokolu o ní ve lhůtě do 28. 2. 2016. 

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 
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6. Svolání mimořádného zastupitelstva obce na projednání došlých žádostí o kácení 

stromů v obcích  

 

Předsedající informoval o došlých žádostí občanů na kácení stromů v obcích. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o problematiku, u které není mezi občany shoda na řešení, rozhodli se zastupitelé svolat 

mimořádné zastupitelstvo, kde budou žádosti probrány. 

 

ZOKÚ pověřuje starostu obce svoláním mimořádného zastupitelstva na projednání 

problematiky kácení stromů v obcích na středu 17. února 2016 od 17.00. 

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

7. Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci 

 

a) ROZHODNUTÍ, Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje ze dne 2. 2. 

2016, spis. Značka: SZ 003098/2016/KUSK REG/Bu, č.j. 015561/2016/KUSK, o odvolání vůči 

rozhodnutí č. j. 05958/15/SU spis. zn. SU/03811/15/Ště ze dne 6.11.2015, které vydal Obecní 

úřad Kamenice, odbor stavební 

b) ROZHODNUTÍ, Obecní úřad Kamenice, odbor stavební ze dne 27. 1. 2016, Spis.zn.: 

SU/07013/15/Ur, Č.j. 00502/16/SU, o změně využití území na pozemku parc.č. 819/5 v 

katastrálním území Čenětice, v obci Křížkový Újezdec, část obce Čenětice. 

c) ROZHODNUTÍ, Obecní úřad Kamenice, odbor stavební ze dne 27. 1. 2016, Spis.zn.: 

SU/07014/15/Ur, Č.j. 00506/16/SU, o změně využití území na pozemku parc.č. 819/6 v 

katastrálním území Čenětice, v obci Křížkový Újezdec, část obce Čenětice 

d) OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, Ministerstvo zemědělství, ÚTVAR: 

Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, spis. zn. : 14VH5387/2015-

15120, 14VH5399/2015-15120, 14VH5402/2015-15120, č.j.: 155/2016-MZE-15120 

e) ÚZEMNÍ SOUHLAS, Obecní úřad Kamenice, odbor stavební, Spis.zn.: SU/00180/2016/Ště, 

Č.j. 00213/16/SU, s umístěním stavby „dětské hřiště Čenětice“ - oplocení a umístění stavby 

altánu na pozemku parc. č. 904/12 v katastrálním území Čenětice, v obci Křížkový Újezdec, 

část obce Čenětice 
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ZOKÚ bere na vědomí informace a) – e) 

 

8. Projednání a rozhodnutí o termínu konání 4. zasedání zastupitelstva v roce 2016 

 

Předsedající navrhl uspořádat další zasedání zastupitelstva v úterý 08. 03. 2016 od 17.00.  

 

Návrh usnesení: 

ZOKÚ pověřuje starostu obce svoláním 4. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec 

v roce 2016 na 08. 03. 2016 od 17.00. 

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 

  

Výsledek hlasování: 

Pro: 5 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.36 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Listina přítomných 

2) Rozpočtové opatření č. 4 v roce 2015 

 

Zápis byl vyhotoven dne 08. února 2016. 

 

 

Zapisovatel…………………………………………. 

 

 

Ověřovatelé………………………………………………………………………………………. 

 

 

Starosta…………………………………..dne……………………………………… 

 

 

Razítko obce: 


