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Obec Křížkový Újezdec 
 

ZÁPIS 
 
o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2017, konaného dne 24. ledna 
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 za-
hájeno v 17:00 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 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 Projednání a rozhodnutí o výsledku inventarizace majetku obce za 
rok 2016, Informování zastupitelů o změně ceny vodného na rok 2017, Projednání žádosti o odkup 
obecního pozemku v obci Čenětice, Projednání řádu pohřebiště, Projednání pravidel pronájmu 
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hrobových míst, Projednání podání žádosti o dotaci na vozidlo pro JSDH, Projednání správy a vlast-
nictví cesty v soukromém vlastnictví v obci Křížkový Újezdec, Projednání návrhu žádosti o dotaci na 
rekonstrukci osvětlení obce a Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 1 v roce 2017. 
 
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 a rozhodnutí o výsledku inventarizace majetku obce za rok 2016 
5) Informování zastupitelů o změně ceny vodného na rok 2017 
6) Projednání žádosti o odkup obecního pozemku v obci Čenětice 
7) Projednání řádu pohřebiště 
8) Projednání smlouvy o pronájmu hrobového místa 
9) Projednání podání žádosti o dotaci na vozidlo pro JSDH 
10) Projednání správy a vlastnictví cesty v soukromém vlastnictví v obci Křížkový Újezdec 
11) Projednání a schválení žádosti o příspěvek na poskytování knihovnických služeb 
12) Projednání návrhu žádosti o dotaci na rekonstrukci osvětlení obce 
13) Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 1 v roce 2017 
14) Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci 
15) Projednání a rozhodnutí termínu konání 2. zasedání zastupitelstva v roce 2017 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 
4. Projednání a rozhodnutí o výsledku inventarizace majetku obce za rok 2016  
 
Ing. Kateřina Vacková, předsedkyně inventarizační komise, seznámila zastupitele s výsledky inven-
tarizace majetku obce za rok 2016, provedené 18. 1. 2017. Během inventarizace nebyly zjištěny 
žádné inventarizační rozdíly mezi účetním majetkem obce a skutečným stavem. Ing. Kateřina Vac-
ková tak doporučila schválit zprávu o inventarizaci bez výhrad. Zároveň doporučila obnovit inven-
tární štítky na hmotném majetku. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje zprávu o inventarizaci majetku obce Křížkový Újezdec za rok 2016 v předloženém 
znění bez výhrad. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
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Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 
5. Informování zastupitelů o změně ceny vodného na rok 2017 
 
Ing. Marek Světlík informoval zastupitele o dopise od společnosti Vodohospodářská společnost 
Benešov, s.r.o. ve kterém tato informuje o stanovení ceny vodného na rok 2017 ve stejné výši jako 
pro rok 2016, tedy 40,47 Kč za 1 m3. 
  
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ bere na vědomí informaci o zachování ceny vodného na 40,47 Kč za 1 m3 vody pro rok 
2017.  
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
6. Projednání žádosti o odkup obecního pozemku v obci Čenětice 
 
Předsedající informoval zastupitele o doručené žádosti o odkup části obecního pozemku p. č. 701 
v katastru obce Čenětice o velikosti zhruba 250 m2. Zastupitelé se shodli, že je nutné místní šetření 
a pověřuje předsedajícího jeho organizací. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ bere na vědomí žádost o odkup části pozemku p. č. 701 v katastrálním území Čenětice a 
pověřuje Předsedajícího organizací místního šetření. 
 
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 řádu pohřebiště 
 
Zastupitel p. Fila seznámil zastupitele s návrhem Provozního řádu hřbitova v obci Křížkový Újezdec. 
Je nutné určit podmínky pronájmu pohřebního místa.  
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ bere na vědomí nutnost schválení Provozního řádu hřbitova v obci Křížkový Újezdec a po-
věřuje zastupitele R. Filu zasláním návrhu řádu. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
8. Projednání podání žádosti o dotaci na vozidlo pro JSDH 
 
Předsedající seznámil zastupitele s dotační výzvou MV ČR na nákup vozidel JSDH. Výzva v případě 
schválení dotace umožňuje spolufinancování nákupu ve výši 5/6 z pořizovací ceny vozu. Vzhledem 
ke stáří současného vozu, kteří hasiči využívají a nákladům na jeho údržbu předsedající doporučil 
zastupitelstvu podat žádost o dotaci a v případě kladného vyřízení, pořídit vůz pro JSDH pro pře-
pravu členů sboru. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje záměr pořízení vozu pro účely JSDH a pověřuje Předsedajícího podáním žádosti o 
dotaci na jeho pořízení.  
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 
9. Projednání správy a vlastnictví cesty v soukromém vlastnictví v obci Křížkový Újezdec 
 
Na jednání zastupitelstva se dostavili majitelé cesty na pozemku 828/16 v k. ú. Křížkový Újezdec. 
Důvodem jednání bylo nastavení pravidel mezi vlastníky a obcí z hlediska správy komunikace a její-
ho dalšího zasíťování osvětlením a zejména kanalizací. Na jednání došlo ke shodě, že pozemek bu-
de převeden na obec za podmínky zakreslení návrhu kanalizačního řadu do připravovaného územ-
ního plánu a stávající pozemky podél předmětné cesty budou zohledněny z hlediska EO ve výpočtu 
kapacity navržené ČOV. Došlo ke shodě, že do schválení nového územního plánu bude uzavřena 
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smlouva o smlouvě budoucí mezi obcí a majiteli komunikace a smlouva o převodu bude uzavřena 
neprodleně po schválení územního plánu. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ bere na vědomí výsledky jednání.  
 
10. Projednání a schválení žádosti o příspěvek na poskytování knihovnických služeb 
 
Předsedající informoval zastupitele o žádosti o příspěvek na poskytování knihovnických služeb ve 
výši 4.300 Kč. Vzhledem ke spolupráci s místní knihovnou doporučil její schválení. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje příspěvek na poskytování knihovnických služeb Husovy knihovny v Říčanech ve 
výši 4.300 Kč.  
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 
11. Projednání návrhu žádosti o dotaci na rekonstrukci osvětlení obce 
 
Předsedající informoval zastupitele o možnosti získání dotace na rekonstrukci osvětlení obce. 
Záměrem je rekonstrukce jak konstrukce lamp, tak výměny světelných zdrojů ze současný na LED 
osvětlení. Výměna by přinesla obci významné úspory energie. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje záměr rekonstrukce osvětlení obce a pověřuje Starostu obce podáním žádosti o 
dotaci.  
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 
 
12. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 1 v roce 2017 
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Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1 v roce 2017. Jedná se o přesuny 
v rámci kapitol v rámci rozpočtu obce. Rozpočtové opatření je k dispozici na internetových strán-
kách obce. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje rozpočtové opatření č. 1 v roce 2017 v předloženém znění. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 
13. Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci 
 
a) ROZHODNUTÍ, Stavební odbor Městského úřadu Říčany, ze dne 22. 12. 2016, spis. zn. 

47719/2016/Vy, č.j. 98048/2016-MURI/OSÚ/808,  O dělení a scelení pozemků a o změně využi-
tí území v katastrálním území Chomutovice u Dobřejovic a Radimovice u Velkých Popovic, v 
obci Křížkový Újezdec, část obce Čenětice z důvodu vzniku nových pozemků pro novou výstav-
bu vč. komunikací a trafostanic a vznik ploch sportovišť a rekreačních ploch a lesních pozemků, 
RPC Nebřenice 

b) VYJÁDŘENÍ, Obecní úřad Kamenice, odbor stavební, ze dne 21. 12. 2016, Č. j. 07440/16/SU, 
Spis. zn.: SU/07421/16/Ur, Vyjádření ohledně stavebních úprav klubovny hasičů, na pozemku 
st. 73 v k.ú. Čenětice, v obci Křížkový Újezdec 

c) VÝZVA O PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO (EVIDENČNÍHO) BUDOVĚ, Obecní úřad Kamenice, odbor 
stavební, ze dne 13. 1. 2017, Spis.zn.: SU/00015/17/Pe, Č.j. 00223/17/SU rodinného domu na 
pozemku parc. č. 916/13 a parc.č.st. 171 v katastrálním území Křížkový Újezdec, v obci Křížkový 
Újezdec 

d) ROZHODNUTÍ, Stavební odbor Městského úřadu Říčany, ze dne 18. 1. 2017, spis. zn. OŽP-
47906/2016-Do Č.j.1633/2017-MURI/OVÚ/00394,  k žádosti o povolení k nakládání s vodami 
„RPC Nebřenice, 06 - Areálové vodohospodářské objekty“ 

e) INFORMACE, Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly, ze dne 8. 1. 2017 o dokončení 
probíhající kontroly hospodaření obce Křížkový Újezdec stanoven na 28. 2. 2017 
 

 
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 
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Usnesení č. 11 bylo schváleno 
 
14. Projednání o rozhodnutí termínu konání 2. zasedání zastupitelstva v roce 2017 
 
 Předsedající navrhnul termín 2. zasedání zastupitelstva obce Křížkový Újezdec na 21. 2. 2017. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje termín 2. zasedání zastupitelstva v roce 2017 na 21. 2. 2017. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 
 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 17:55. 
 
Přílohy zápisu: 
 
1) Listina přítomných 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 26. ledna 2017. 
 
 
Zapisovatel…………………………………………. 
 
 
Ověřovatelé………………………………………………………………………………………. 
 
 
Starosta………………………………….. dne……………………………………… 
 
 
Razítko obce: 


