Obec Křížkový Újezdec
ZÁPIS
o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2017, konaného dne 26. září
2017 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 17:16 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.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
2.

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu zastupitele Petra Bobka a Radovana Filu. Zapisovatelem Ing. Marka Světlíka.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Návrh usnesení:
ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Petra Bobka a Radovana Filu, zapisovatelem Ing. Marka Světlíka.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
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 navrhl přidat bod Projednání partnerské smlouvy s obcí Sulice o poskytnutí hrobových
míst, Projednání přijetí dotace na obnovu náveského rybníka v Křížkovém Újezdci, Projednání mandátní smlouvy k výběrovému řízení na dodavatele kanalizace v obci, Projednání doplatku vodovodu
Kamenicko, Projednání pořízení dopravního značení B31 (zákaz vjezdu na pro jezdce na zvířeti) na
obecní komunikaci v Křížkovém Újezdci a Projednání rozpočtového opatření č. 8.
Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
ZOKÚ schvaluje následující program zasedání:
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1)
Zahájení zasedání a zjištění usnášeníschopnosti
2)
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)
Schválení programu
4)
Projednání záměru prodeje pozemku parc. č. st. 132
5)
Projednání partnerské smlouvy s obcí Sulice o poskytnutí hrobových míst
6)
Projednání přijetí dotace na obnovu náveského rybníka v Křížkovém Újezdci
7)
Projednání mandátní smlouvy k výběrovému řízení na dodavatele kanalizace v obci
8)
Projednání doplatku vodovodu Kamenicko
9)
Projednání pořízení dopravního značení B31 (zákaz vjezdu na pro jezdce na zvířeti) na
obecní komunikaci v Křížkovém Újezdci
10)
Projednání rozpočtového opatření č. 8
11)
Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci
12)
Projednání a rozhodnutí termínu konání 7. zasedání zastupitelstva v roce 2017
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
4.

Projednání záměru prodeje pozemku parc. č. st. 132

Místostarosta p. Světlík informoval zastupitele o splnění zákonných povinností k záměru prodeje pozemku p. č. st. 132 v k.ú. Křížkový Újezdec o rozloze 8m2 vyvěšením záměru po dobu 15
dnů na Úředních deskách obce. Na prodávaný pozemek OÚ obdržel jen jednu nabídku.
Návrh usnesení:
ZOKÚ schvaluje prodej pozemku p. č. st. 132 o rozloze 8m2 v katastrálním území Křížkový
Újezdec, obce Křížkový Újezdec za cenu 400 Kč za m2 a pověřuje starostu obce podepsáním
kupní smlouvy.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
5.

Projednání partnerské smlouvy s obcí Sulice o poskytnutí hrobových míst

Předsedající informoval přítomné, že byl osloven starostou obce Sulice s žádostí o uzavření
Partnerské smlouva s obcí Sulice o poskytnutí hrobových míst. Starosta Sulic přislíbil finanční výpomoc na provoz hřbitova.
Návrh usnesení:
ZOKÚ bere na vědomí žádost starosty obce Sulice a pověřuje předsedajícího k projednání a
uzavření partnerské smlouvy.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
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Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
6.

Projednání doplatku vodovodu Kamenicko

Předsedající informoval zastupitele o proběhnuvších jednáních s obcí Kamenice o doplatku
576.000 Kč za stavbu vodovodu. Obec Kamenice akceptovala návrh doplatku částky ve 4 splátkách.
Návrh usnesení:
ZOKÚ bere na vědomí výsledky jednání předsedajícího s obcí Kamenice. Schvaluje doplacení
vodovodu ve čtyřech splátkách během 4 let a pověřuje předsedajícího bezodkladným uhrazením 1. splátky ve výši 200.000 Kč.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
7.

Projednání přijetí dotace na obnovu náveského rybníka v Křížkovém Újezdci

Předsedající informoval přítomné o schválení žádosti o dotaci na rekonstrukci náveského rybníka v obci Křížkový Újezdec ve výši 234.964 Kč bez DPH. Celková rozpočtová výše rekonstrukce
je 469.927 Kč.
Návrh usnesení:
ZOKÚ schvaluje přijetí předložené dotace a pověřuje předsedajícího zajištěním výběrového
řízení a uzavřením smlouvy s vítězem výběrového řízení.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
8.

Projednání mandátní smlouvy k výběrovému řízení na dodavatele kanalizace v obci

Místostarosta Ing. Světlík informoval přítomné o nutnosti zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby kanalizace. Na základě referencí byla pro realizaci výběrového řízení vybrána Advokátní kancelář Schmitz & Partner. Dále přítomné informoval o nutnosti uzavření mandátní smlouvy
s touto AK. Smlouva byla zastupitelům zaslána k prostudování v předstihu.
Návrh usnesení:
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ZOKÚ schvaluje uzavření mandátní smlouvy s Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.
v předloženém znění a pověřuje místostarostu Ing. Světlíka jejím podpisem.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
9.
Projednání pořízení dopravního značení B31 (zákaz vjezdu na pro jezdce na zvířeti) na
obecní komunikaci v Křížkovém Újezdci
Zastupitel p. Bobek informoval přítomné o skutečnosti, že jezdci na koních na „ouvozové“ cestě
na Okrouhlík (parc. č. 849, Katastrální území Křížkový Újezdec) nechávají neuklizené zbytky po
koních a navrhnul pořízení a umístění dopravního značení B31 (zákaz vjezdu na pro jezdce na zvířeti), aby se tomuto předešlo. Předsedající konstatoval, že záměr je nutné nejprve projednat s MĚÚ
Říčany, odborem dopravy.
Návrh usnesení:
ZOKÚ schvaluje záměr umístění značky a pověřuje starostu jednáním s MĚU Říčany, odbor
dopravy.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
10.

Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 8 v roce 2017

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 8 v roce 2017. Jedná se o přesuny
v rámci kapitol v rámci rozpočtu obce. Rozpočtové opatření je k dispozici na internetových stránkách
obce.
Návrh usnesení:
ZOKÚ schvaluje rozpočtové opatření č. 8 v roce 2017 v předloženém znění.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

11.

Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci
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a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

Předsedající informoval o příslibu sponzorského příspěvku od občana Petříkova na obnovu
oplocení hřbitova.
OZNÁMENÍ, OÚ Kamenice, Stavební odbor, Spis.zn.: SU/04617/17/Pet ze dne 26.7.2017, č.j.
04633/17/SU, OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ o vydání změny stavby před jejím dokončením na stavbu tepelného čerpadla na pozemku parc. č. 721 v katastrálním území
Čenětice, obec Křížkový Újezdec, část obce Čenětice
OZNÁMENÍ, OÚ Kamenice, Stavební odbor, Spis.zn.: SU/04126/17/Pe ze dne 3.8.2017,č.j.
04838/17/SU, OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ o vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu: terasa u RD č.p. 55 na pozemku parc. č. 336/15 v
katastrálním území Křížkový Újezdec, v obci Křížkový Újezdec
INFORMACE, MĚU Říčany, odbor správní agendy a dopravy, Spis.zn. 58200/2017, ze dne 7.
8. 2017, č.j. 40517/2017-MURI/OSAD, Stanovení místní úpravy silničního provozu, 2 x dopravní
značka A12b DĚTI na silnici III. třídy III/00326 v k.ú. Čenětice v prostoru před pozemkem p.č.
904/12, k.ú. Čenětice, kde je umístěno dětské hřiště
ROZHODNUTÍ, OÚ Kamenice, stavební úřad, Spis.zn.: SU/03114/17/Pe ze dne 2.8.2017, Č.j.
04849/17/SU, o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu rodinného domu,
žumpy a čelního oplocení na pozemku parc. č. 918/2 (zahrada), parc. č. 919/1 (orná půda),
337/2 (zahrada) v katastrálním území Křížkový Újezdec, v obci Křížkový Újezdec.
VÝZVA, OÚ Kamenice, Stavební úřad, Spis.zn.: SU/03113/17/Pe ze dne 7.8.2017, Č.j.
04879/17/SU, VÝZVA O PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO (EVIDENČNÍHO) BUDOVĚ na pozemku parc. č. 336/12 a parc.č.st. 172 v katastrálním území Křížkový Újezdec, v obci Křížkový
Újezdec.
SOUHLAS, OÚ Kamenice, Stavební úřad, Spis.zn.: SU/02492/17/Pe ze dne 7.8.2017, Č.j.
04893/17/SU, SOUHLAS s vydáním rozhodnutí o povolení stavby Křížkový Újezdec - kanalizace
a ČOV na pozemku parc. č. 855, 857/1, 870, 872, 904/1, 904/3, 904/12 v katastrálním území
Čenětice, parc. č. 13, 721/8, 721/9, 732/1, 732/2, 735/2, 738/2, 754/1, 761/1, 761/2, 761/12, 813,
819, 823, 825, 917, 927/8, 928/10, 930, 931/4, 933, 942, 946, 947, 949, 950, 951, 965 v katastrálním území Křížkový Újezdec, o jejímž umístění rozhodl zdejší stavební úřad rozhodnutím o
umístění stavby vydaným dne 19.6.2017 pod SU/02492/17/Pe., a ověřuje dodržení podmínek
stanovených tímto rozhodnutím
OZNÁMENÍ, MĚÚ Říčany, Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, ze dne 21.6.2017, zn.
OŽP-34071/2017-Ba, č.j. 40594/2017-MURI/OVÚ/726 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A K VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ, parc. č.
860 v k.ú. Křížkový Újezdec
ROZHODNUTÍ, OÚ Kamenice, Stavební úřad, Spis.zn.: SU/04566/17/Pet, ze dne 25.8.2017,
Č.j. 05317/17/SU,ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení,
studna na pozemku parc. č. 839/4 (zahrada) v katastrálním území Čenětice, obec Křížkový
Újezdec, část obce Čenětice
ROZHODNUTÍ, OÚ Kamenice, Stavební úřad, Spis.zn.: SU/04567/17/Pet, dne 25.8.2017, Č.j.
05318/17/SU, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení,
studna na pozemku parc. č. 839/3 (zahrada) v katastrálním území Čenětice, Křížkový Újezdec,
část obce Čenětice
ROZHODNUTÍ, OÚ Kamenice, Stavební úřad, Spis.zn.: SU/04617/17/Pet, dne 28.8.2017, Č.j.
05333/17/SU, ROZHODNUTÍ Změna rodinného domu - tepelného čerpadla (dále jen "stavba")
na pozemku parc. č. 721 (zahrada) v katastrálním území Čenětice, obec Křížkový Újezdec, část
obce Čenětice
OZNÁMENÍ, Spis.zn.: SU/05141/17/Pe, dne 28.8.2017, Č.j. 05456/17/SU, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ, o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu rodinného domu s přístřeškem pro auto, žumpy, oplocení, vodovodní a kanalizační přípojky na
pozemku parc. č. 107 v katastrálním území Křížkový Újezdec, v obci Křížkový Újezdec
OÚ KAMENICE, STAVEBNÍ ÚŘAD, Spis.zn.: SU/04126/17/Pe, dne 18.9.2017, Č.j.
05884/17/SU, ROZHODNUTÍ o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu
terasy u RD č.p. 55 na pozemku parc. č. 336/15 (zahrada) v katastrálním území Křížkový Újezdec
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n) M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y, Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, ZE DNE
19.9.2017, ZN.OŽP-34079/2017-Pi, Č.j. 49463/2017-MURI/OVÚ/00413, OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla a o povolení nakládání s
vodami - k odběru podzemních vod dle § 8 odst. 1b) 1 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), ke
stavbě studna vrtaná na pozemku parc. č. 828/10 v katastrálním území Křížkový Újezdec. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné vodoprávní řízení
Návrh usnesení:
ZOKÚ schvaluje přijetí příspěvku v bodě a); ZOKÚ bere na vědomí informace v bodech a) až
n).
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
12.

Projednání o rozhodnutí termínu konání 7. zasedání zastupitelstva v roce 2017
Předsedající navrhnul termín 7. zasedání zastupitelstva obce Křížkový Újezdec na 19. 12. 2017.

Návrh usnesení:
ZOKÚ schvaluje termín 7. zasedání zastupitelstva v roce 2017 na 19. 12. 2017.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 17:55.
Přílohy zápisu:
1)

Listina přítomných

Zápis byl vyhotoven dne 29. září 2017.

6/6

