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Obec Křížkový Újezdec 
 

ZÁPIS 
 
 o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2020, konaného dne 3. března 
2020 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. Marka Světlíka a Petra Bobka. Zapisovate-
lem Ing. Ondřeje Bobka. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Ing. Marka Světlíka a Petra Bobka, 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 žádosti o poskytnutí příspěvku Českému svazu včelařů, z.s. 
na rok 2020. 
Předsedající dále navrhnul zrušit bod: Projednání dotací na hřbitov. 
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 převzetí majetku – vodovod na území obce Křížkový Újezdec od obce Kamenice 
5) Projednání víceprací spojených s výstavbou kanalizace a ČOV 
6) Projednání schválení záměru odkupu pozemků parc. č. 828/6 a 828/16 
7) Projednání žádosti o poskytnutí příspěvku Českému svazu včelařů, z.s. na rok 2020 
8) Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci 

 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
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Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 
4. Projednání převzetí vlastnictví vodovodu od obce Kamenice 
 
 Předsedající seznámil přítomné se záměrem převzetí vodovodu na území obce Křížkový Újezdec od 
obce Kamenice po splacení úvěru na základě vzájemné smlouvy s obcí Kamenice. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje převzetí majetku – vodovod na území obce Křížkový Újezdec od obce Kamenice. 
ZOKÚ pověřuje starostu Ing. Jana Krále podpisem smlouvy o převodu majetku. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 
5. Projednání víceprací spojených s výstavbou kanalizace a ČOV 

 
 Předsedající seznámil přítomné s přehledem změn a dodatečných stavebních prací spojených s vý-
stavbou kanalizace a ČOV, které jsou v celkové výši 994 747,27 Kč. 
  
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje vícepráce spojené s výstavbou kanalizace a ČOV v celkové výši 994 747,27 Kč. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
6. Projednání schválení záměru odkupu pozemků parc. č. 828/6 a 828/16 

 
Předsedající informoval přítomné o písemných souhlasech vlastníků pozemků parc. č. 828/6 a 828/16 

s převodem spoluvlastnického práva k těmto pozemkům a o písemném souhlasu PD s uvolněním/převo-
dem věcného břemene chůze a jízdy k povinnosti pozemku p.č. 828/16. Na základě těchto písemných 
souhlasů bude vyhotoven návrh na vklad práva do katastru a návrh kupní smlouvy. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ souhlasí se záměrem odkupu pozemků parc. č. 828/6 a 828/16 v kat. území Křížkový Újezdec 
a pověřuje starostu Ing. Jana Krále k vyhotovení návrhu na vklad práva do katastru a k návrhu 
kupní smlouvy a jejího projednání s vlastníky dotčených pozemků. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 
7. Projednání žádosti o poskytnutí příspěvku Českému svazu včelařů, z.s. na rok 2020 

 
Předsedající informoval přítomné o žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Českému svazu vče-

lařů, z.s. na opravy a udržování techniky, nákup léčiv a pracovních pomůcek pro včelaře. 
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Návrh usnesení: 
ZOKÚ souhlasí s žádostí o poskytnutí finančního příspěvku Českému svazu včelařů, z.s. v celkové 
výši 5000 Kč pro účely oprav a udržování techniky, nákup léčiv a pracovních pomůcek pro včelaře. 
ZOKÚ pověřuje starostu uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku na rok 2020. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
8. Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci 

 
a) ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ KE STAVBĚ, žádost o vydání stanoviska ke společnému povolení na akci 
„Rodinný dům, přípojky inženýrských sítí, oplocení, zpevněné plochy vsakovací objekt, el. pilířek na po-
zemku p.č. 765/30, kat. území Čenětice“. 
b) ŽÁDOST O VRÁCENÍ ČÁSTI POPLATKU, žádost o vrácení části připojovacího poplatku za vodovodní 
přípojku.  
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ nesouhlasí s uvedeným záměrem bodu a) z důvodu rozporu s územním plánem obce a po-
věřuje Ing. Ondřeje Bobka zasláním vyjádření k této žádosti. 
ZOKÚ souhlasí s žádostí v bodu b) v souladu s usnesením č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce 
Křížkový Újezdec konaného dne 12. 5. 2015 a pověřuje starostu vrácením části připojovacího po-
platku.  
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 19:24. 
 
Přílohy zápisu: 
 
1) Listina přítomných 
 
Zápis byl vyhotoven dne 10. března 2020. 
 
 


