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Obec Křížkový Újezdec 
 

ZÁPIS 
 
o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2019, konaného dne 11. února 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 místostaros-
tou Ing. Markem Světlíkem (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 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: 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 navrhnul přidat body: Projednání JŘBU pro výstavbu přípojek kanalizace, Projednání výběrového řízení k 
získání úvěru pro výstavbu kanalizace, Projednání kácení dřevin v souvislosti s výstavbou kanalizace. 

 
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 JŘBU pro výstavbu přípojek kanalizace 
5) Projednání výběrového řízení k získání úvěru pro výstavbu kanalizace 
6) Projednání kácení dřevin v souvislosti s výstavbou kanalizace 
7) Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci 

 
Výsledek hlasování: 
Pro: 5 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
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Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 

4. Projednání JŘBU pro výstavbu přípojek kanalizace 
 
Předsedající seznámil přítomné s výsledky výběrového řízení pro výstavbu kanalizačních přípojek. Komise výběrového 
řízení z doručených nabídek vybrala pro výstavbu kanalizačních přípojek firmu Zepris s.r.o. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje výsledky JŘBU pro výstavbu kanalizačních přípojek.  
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 5 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 
5. Projednání výběrového řízení k získání úvěru pro výstavbu kanalizace  

 
Předsedající informoval přítomné, že vzhledem k očekávané úrokové sazbě úvěru na financování kanalizace je nutné 
výběr poskytovatele úvěru zajistit podlimitním VŘ. 
  
Návrh usnesení: 
ZOKÚ pověřuje starostu obce uzavřením příkazní smlouvy se společností Bluefort s.r.o. na zajištění a administraci 
výběrového řízení na dodavatele úvěru. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 5 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 

6. Projednání kácení dřevin v souvislosti s výstavbou kanalizace 
 
Ing. Ondřej Bobek seznámil přítomné s vytyčením kanalizační stoky v okolí Kamenického potoka a ČOV a s nutností vy-
kácení dřevin v přilehlém okolí z důvodu výstavby této kanalizační stoky a ČOV.  
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ souhlasí s vykácením potřebných dřevin a pověřuje Ing. Ondřeje Bobka vyřízením této záležitosti s přísluš-
nými orgány. 
 
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) OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ, OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE, stavební úřad, Spis. zn..: SU/1962/2018/Pe, Č.j. KAM-
9043/2018/SÚ/IPe 2.1.2019, žádost o vydání změny stavby před dokončením na stavbu: přístavba k RD č.p. 13, týkající 
se dispozičních změn přístavby na pozemku st. p. 77 v katastrálním území Čenětice 
b) ROZHODNUTÍ, M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y, Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, NAŠE ZN.:OŽP-
30227/2018-Ba, Č.j. 211919/2018-MURI/OVÚ/726, 3.1.2019, o prodloužení platnosti stavebního povolení, oprava Náves-
kého rybníka, na pozemku parc. č. 705 v katastrálním území Čenětice 
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c) VYROZUMĚNÍ O ODLOŽENÍ VĚCI, Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,ETŘ č.j. 
KRPS-378850/PŘ-2018-011406, evid. číslo KRPS-825-10/DNPJ-2018-NV, 10.1.2019, odložení dopravní nehody ze dne 
22.12.2018, ke které došlo: Křížkový Újezdec – silnice III.třídy č. 00326 v km 2,834 zastávka BUS 
d) ROZHODNUTÍ, M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y, Odbor - stavební úřad, SPIS. ZN. 142713/2018/Vy, Č.j. 206113/2018-
MURI/OSÚ/808, 11.1.2019, nařízení odstranění stavby, Stavba plotu – oplocení golfového areálu – RPC Nebřenice, na 
pozemku parc. č. 170/27, 170/29, 215/2, 215/3, 215/7, 224/15, 224/18, 224/20, 251, 253, 417/2, 417/8, 418/1, 418/2, 419/1, 
419/7, 419/8, 419/14, 419/16, 420/5, 420/13, 420/14, 423, 426/1, 427/1, 427/3, 427/25, 439/29, 439/30, 440/8, 440/9, 
440/10, 440/11, 457/1, 457/9, 462/1, 468, 500/2 v katastrálním území Chomutovice u Dobřejovic, parc. č. 835, 846, 848 
v katastrálním území Čenětice 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ bere na vědomí informace v bodech a) až d). 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 5 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 19:30. 
 
Přílohy zápisu: 
 
1) Listina přítomných 
 
Zápis byl vyhotoven dne 20. února 2019. 
 
 

 


