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Obec Křížkový Újezdec 
 
 

ZÁPIS 
 
o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2021, konaného dne 28. ledna 2021 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 pět (5) členů zastupitelstva z celkového počtu sedmi (7) 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 Karla Krále. Zapisovatelem 

Ing. Ondřeje Bobka. 

 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Petra Bobka a Karla Krále, 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 pro-
gramu. 
Předsedající navrhl zařadit bod:  

- Pověření starosty obce podpisem příkazních smluv se společností Artendr, s.r.o., na kompletní 
dotační managment – žádost o dotaci na rekonstrukci oplocení hřbitova. 

- Projednání nedobytných pohledávek za svoz komunálního odpadu. 
 
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) Pověření starosty obce podpisem příkazních smluv se společností Artendr, s.r.o., na kompletní dotační 

managment – žádost o dotaci na rekonstrukci oplocení hřbitova. 
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5) Projednání a schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci oplocení hřbitova. 
6) Projednání nedobytných pohledávek za svoz komunálního odpadu. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 5 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 
4. Pověření starosty obce podpisem příkazních smluv se společností Artendr, s.r.o. na kompletní do-

tační managment – žádost o dotaci na rekonstrukci oplocení hřbitova 
 

Předsedající seznámil zastupitele s návrhem příkazních smluv se společností Artendr, s.r.o., na kompletní 
dotační managment – žádost o dotaci na rekonstrukci oplocení hřbitova, smlouvy zahrnují kompletní služby 
pro administraci projektů včetně období udržitelnosti.  
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ pověřuje starostu obce Ing. Jana Krále k podpisu příkazní smlouvy se společností Artendr, s.r.o. 
Smlouva o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci a přípravy na projekt – Rekonstrukce oplocení a 
vstupní brány na obecním pohřebišti obce Křížkový Újezdec.   
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 5 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 
5. Projednání a schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci hřbitova  
 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí o dotační podporu z programu Ministerstva zemědělství na 
akci „Rekonstrukce oplocení a vstupní brány na obecním pohřebišti obce Křížkový Újezdec – etapa A". Kon-
krétně se jedná o dotační program 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro 2021.  

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje podání žádosti o dotační podporu z programu Ministerstva zemědělství na akci „Re-
konstrukce oplocení a vstupní brány na obecním pohřebišti obce Křížkový Újezdec – etapa A". Kon-
krétně se jedná o dotační program 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro 2021. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 5 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
ZOKÚ pověřuje starostu Ing. Jana Krále, místostarostu Ing. Ondřeje Bobka a zastupitele Petra Bobka 
k výběru dodavatelů pro realizaci rekonstrukce oplocení a vstupní brány na obecním pohřebišti obce 
Křížkový Újezdec. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
Výsledek hlasování: 
Pro: 5 
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Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 

6. Projednání nedobytných pohledávek za svoz komunálního odpadu  
 

Předsedající seznámil přítomné s nedobytnými pohledávkami za svoz komunálního odpadu.  
 

Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ bere na vědomí nedobytné pohledávky za svoz komunálního odpadu. 
 
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 18:40. 
 
Přílohy zápisu: 
 
1) Listina přítomných 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 28. ledna 2021. 

 


