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Obec Křížkový Újezdec 
 
 

ZÁPIS 
 
o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2022, konaného dne 31. ledna 2022 
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 
17:00 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 
 
Usnesení č. 1 bylo schváleno 
 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu zastupitele Ing. Kateřinu Vackovou a Ing. Adina Alfery. 
Zapisovatelem Ing. Ondřeje 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. 2 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 Žádostí/informací doručených obci a navrhl odebrat bod Roz-
počtové opatření č. 1/2022. 
 
Žádné další 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 záměru koupě pozemku parc. č. 107/2 v k.ú. Křížkový Újezdec 
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5) Projednání záměru směny pozemku parc. č. 734 v k.ú. Čenětice  
6) Projednání návrhu smlouvy o spolupráci se společností Arendon a.s.  
7) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – parc. č. 828/16 v k.ú. Kříž-

kový Újezdec  
8) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí– kNN, parc. č. 807/12 v k.ú. Čenětice 
9) Projednání uzavření smlouvy o terminovaném vkladu 
10) Projednání výsledku inventarizace 
11) Informace o zřízení nového platebního portálu Středočeského kraje 
12) Projednání žádostí/informací doručených obci 

 
Výsledek hlasování: 
Pro: 5 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 
4. Projednání záměru koupě pozemku parc. č. 107/2 v k.ú. Křížkový Újezdec 
 

Předsedající seznámil přítomné se záměrem koupě pozemku parc. č. 107/2 v k.ú. Křížkový Újez-
dec. Informace o tomto záměru byla zveřejněna na úřední desce po dobu 15 dní.   

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje záměr koupě pozemku parc. č. 107/2 v k.ú. Křížkový Újezdec a pověřuje Starostu 
obce podpisem smlouvy. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 5 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
5. Projednání záměru směny pozemku parc. č. 734 v k.ú. Čenětice 
 

Předsedající seznámil přítomné se záměrem směny pozemku parc. č. 734 v k.ú. Čenětice za poze-
mek, který vznikne oddělením od pozemku parc. č. 904/1 v k.ú Čenětice. Informace o tomto záměru 
byla zveřejněna na úřední desce po dobu 15 dní. Po dohodě se žadatelem o směnu J.J. bude geome-
trický plán a vytyčení provedeno na náklady žadatele, obec pak zajistí smlouvu ke směně pozemku a 
zápis do katastru nemovitostí. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje záměr směny pozemku parc. č. 734 v k.ú. Čenětice za pozemek, který vznikne 
oddělením od pozemku parc. č. 904/1 v k.ú. Čenětice a pověřuje Starostu obce podpisem 
smlouvy. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 5 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 
17:08 Dorazil šestý člen zastupitelstva Karel Král. 
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6. Projednání návrhu smlouvy o spolupráci se společností Arendon a.s. 
 

Zastupitel Ing. Ondřej Bobek seznámil přítomné s posledním návrhem smlouvy o spolupráci se 
společností Arendon v souvislosti s rekonstrukcí komunikace z Křížkového Újezdce na Ovčáry. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ nesouhlasí se záměrem rekonstrukce komunikace z Křížkového Újezdce na Ovčáry z dů-
vodu doručené petice, dle které zřejmá většina občanů obce Křížkový Újezdec (Křížkového 
Újezdce a Čenětic) s tímto záměrem nesouhlasí. ZOKÚ zároveň ukončuje další jednání se spo-
lečností Arendon a.s. týkající se smlouvy o spolupráci v souvislosti s rekonstrukcí komunikace 
z Křížkového Újezdce na Ovčáry. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 4 
Proti: 2 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
7. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – parc. č. 828/16 v k.ú. Křížkový 

Újezdec 
 
     Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k po-
zemku parc. č. 828/16 v k.ú. Křížkový Újezdec. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ souhlasí s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – parc. č. 828/16 v 
k.ú. Křížkový Újezdec a pověřuje Starostu obce podpisem této smlouvy. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 
8. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí – kNN, parc. č. 807/12 v k.ú. Čenětice 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí – kNN, parc. č. 807/12 
v k.ú. Čenětice. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ souhlasí s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí– kNN, parc. č. 807/12 v k.ú. Čenětice a 
pověřuje Starostu obce podpisem této smlouvy.  
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 



 

 

4/5 

 

9. Projednání uzavření smlouvy o terminovaném vkladu  
 
Předsedající seznámil přítomné s možnostmi ukládání přebytečných prostředků na Termínované 

vklady v rámci ČSOB, kde je vedený i účet. Vzhledem k dynamickému vývoji na poli úrokových sazeb 
jsme dostali doporučení od banky volné prostředky rozdělit na 1, 3 a dlouhodobě 6měsíční termíno-
vaný vklad.  

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ souhlasí se založením 1M, 3M a 6měsíčním termínovaným vkladem a pověřuje Starostu 
obce k podpisu Smlouvy na založení – Termínovaného vkladu na dobu 1 měsíc, 3 měsíce a 6 
měsíců. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 
10. Projednání výsledku inventarizace 
 

Zastupitelka Ing. Kateřina Vacková seznámila zastupitelstvo obce s výsledky inventury za rok 
2021, která se konala 5.1.2022. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ bere na vědomí výsledek inventarizace za rok 2021 bez výhrad.  
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 
11. Informace o zřízení nového platebního portálu Středočeského kraje 
 

Předsedající informoval přítomné o zřízené nové možnosti úhrady místních poplatků prostřednic-
tvím platebního portálu Středočeského kraje. Odkaz na platební portál je na webových stránkách 
obce. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ bere na vědomí zřízení nového platebního portálu Středočeského kraje. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 
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12. Projednání žádostí/informací doručených obci 
 

a) Žádost o přidělení hrobového místa – jednohrobu od M.B. 
b) Informace o překládání stavebního materiálu (cihel) na návsi v Čeněticích 

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ souhlasí s pronájmem hrobového místa (1x jednohrob) M.B. Vyměření hrobového místa 
bude zastupitelem Petrem Bobkem. 
ZOKÚ bere na vědomí informaci o překládání stavebního materiálu na návsi v Čeněticích. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 
 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 17:45. 
 
 
Přílohy zápisu: 
 
1) Listina přítomných 
 
Zápis byl vyhotoven dne 4. února 2022. 
 


