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Obec Křížkový Újezdec 
 

ZÁPIS 
 
o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2019, konaného dne 23. května 2019 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 18:00 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 Ing. Adinu Alfery. Zapisovatelem Ing. On-
dřeje Bobka. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Ing. Kateřinu Vackovou a Ing. Adinu Alfery, zapisovatelem Ing. Ondřeje Bobka. 
 
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 a vyzval přítomné k předložení návrhů na rozšíření programu.  
Předsedající navrhnul přidat body: Projednání o pověření zastupitelů schvalováním faktur spojených s výstavbou kanali-
zace a ČOV, Projednání o pověření zastupitelů projednáváním a schvalováním změn v průběhu výstavby kanalizace a 
ČOV, Projednání o pověření zastupitelů schvalováním objednávek a faktur, Projednání dokumentu o ochraně osobních 
údajů, Projednání rozpočtového opatření č. 4. 

 
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 uhrazení faktury společnosti ZEPRIS s.r.o. za výstavbu ČOV a kanalizace 
5) Projednání o pověření zastupitelů schvalováním faktur spojených s výstavbou kanalizace a ČOV 
6) Projednání o pověření zastupitelů projednáváním a schvalováním změn v průběhu výstavby kanalizace a ČOV 
7) Projednání o pověření zastupitelů schvalováním objednávek a faktur 
8) Projednání dokumentu o ochraně osobních údajů 
9) Projednání rozpočtového opatření č. 4 v roce 2019 
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Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 

4. Projednání uhrazení faktury společnosti ZEPRIS s.r.o. za výstavbu ČOV a kanalizace 
 
Předsedající seznámil přítomné s došlými fakturami spojených s výstavbou kanalizace a ČOV v obci Křížkový Újezdec. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje došlé faktury spojené s výstavbou kanalizace a ČOV v obci a pověřuje starostu uhrazením těchto 
faktur.  
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 
5. Projednání o pověření zastupitelů schvalováním faktur spojených s výstavbou kanalizace a ČOV  

 
Ing. Marek Světlík navrhl pověřit členy zastupitelstva Ing. Jana Krále, Ing. Ondřeje Bobka a Petra Bobka kontrolou a 
schvalováním došlých faktur spojených s výstavbou kanalizace a ČOV. 
  
Návrh usnesení: 
ZOKÚ pověřuje Ing. Jana Krále, Ing. Ondřeje Bobka a Petra Bobka kontrolou a schvalováním došlých faktur spo-
jených s výstavbou kanalizace a ČOV Křížkový Újezdec. Schválení těchto faktur musí být alespoň dvěma pověře-
nými zastupiteli. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
6. Projednání o pověření zastupitelů projednáváním a schvalováním změn v průběhu výstavby kanalizace a ČOV 
 
Ing. Marek Světlík navrhl pověřit členy zastupitelstva Ing. Jana Krále, Ing. Ondřeje Bobka a Petra Bobka kontrolou vý-
stavby kanalizace a ČOV v Křížkovém Újezdci a Čeněticích.  
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ pověřuje Ing. Jana Krále, Ing. Ondřeje Bobka a Petra Bobka kontrolou výstavby kanalizace a ČOV v Křížko-
vém Újezdci a Čeněticích. Případné změny ve výstavbě kanalizace oproti projektové dokumentaci musí být vždy 
schváleny alespoň dvěma z výše pověřených zastupitelů. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
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7. Projednání o pověření zastupitelů schvalováním objednávek a faktur 

 
Petr Bobek navrhl v rámci navýšení úspor z důvodu výstavby kanalizace schvalování všech objednávek a faktur, kromě 
pravidelných výdajů spojených s provozem obce a kromě výdajů spojených s výstavbou kanalizace. 
  
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje přednesený návrh – každá objednávka/ faktura, mimo pravidelné výdaje spojené s provozem obce 
a výdaje spojené s výstavbou kanalizace, musí být schválena zastupitelstvem pomocí elektronické pošty. Reakce 
na el. poštu musí být do 24 hodin, jinak se uvažuje souhlasná odpověď. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
8. Projednání dokumentu o ochraně osobních údajů 

 
Ing. Ondřej Bobek přednesl návrh dokumentu o ochraně osobních údajů, zpracovaný pověřencem pro ochranu osobních 
údajů – firmou Annora s.r.o. 
  
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje návrh dokumentu o ochraně osobních údajů. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 
9. Projednání rozpočtového opatření č. 4 v roce 2019 

 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 4 v roce 2019. Jedná se o změny v členění rozpoč-
tové skladby. Rozpočtové opatření bude po jeho schválení a vyhotovení umístěno na stránkách obce. 
  
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje rozpočtové opatření č.4 v roce 2019 v předloženém znění. Jedná se o změny v členění rozpočtové 
skladby, závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtu. 
 
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 19:12. 
 
Přílohy zápisu: 
 
1) Listina přítomných 
 
Zápis byl vyhotoven dne 27. května 2019. 

 


