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Obec Křížkový Újezdec 

ZÁPIS 

o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2015, konaného dne 15. 

prosince 2015 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) 

členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zák.). 

K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 

přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

 

Ze zasedání se omluvil zastupitel Ing. Marek Světlík. 

 

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 Radovana Filu. 

Zapisovatelem Miroslava Alferyho. 

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 

přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

 

Návrh usnesení: 

ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Ing. Kateřinu Vackovou a Radovana Filu, zapisovatelem 

Miroslava Alferyho.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

 

3. Schválení programu 
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Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou doručenou členům a 

v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. 

Předsedající navrhl přidat bod Projednání nezaplacených poplatků z odpadu a ze psů, bod 

Vypovězení smlouvy se společností A.S.A. na svoz odpadů, bod Výběrového řízení na poskytovatele 

bankovního úvěru pro financování kanalizace a bod Rozpočtové opatření č. 4 v roce 2015. 

  

Žádné jiné návrhy již nebyly vzneseny. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 

přítomným občanům. 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) Schválení rozpočtu na 2016  
5) Schválení rozpočtového opatření č. 3 v roce 2015 
6) Rozpočtové opatření č. 4 v roce 2015 
7) Projednání nezaplacených poplatků z odpadu a ze psů 
8) Vypovězení smlouvy se společností A.S.A. na svoz odpadů 
9) Výběrové řízení na poskytovatele bankovního úvěru pro financování kanalizace 
10) Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci  
11) Projednání a rozhodnutí termínu konání 8. zasedání zastupitelstva v roce 2015  

 
Výsledek hlasování: 

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

4. Schválení rozpočtového opatření č. 3 v roce 2015 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 3 v roce 2015. Uvedl, že 

rozpočtové opatření č. 3 upravuje schválený rozpočet obce na rok 2015 v závislosti na skutečných 

příjmech a výdajích obce za období od 1. 1. 2015 a výhledu příjmů a výdajů do konce roku 2015. 

Navržené rozpočtové opatření bylo zpracováno podle skutečného stavu k 09. 12. 2015. Rozpočtové 

opatření je k dispozici na internetových stránkách obce v sekci Rozpočet. 

  

K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 

přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

 

Návrh usnesení: 

ZOKÚ schvaluje rozpočtové opatření č. 3 v roce 2015 ve znění předloženém předsedajícím 

obce a ukládá mu zveřejnit schválené rozpočtové opatření na úředních deskách obce.  
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K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 

přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

5. Schválení rozpočtu na rok 2016 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2016, který jim byl předem 
zaslán v elektronické podobě. Rozpočet obce je navržen jako vyrovnaný s předpokládanými příjmy a 
výdaji ve výši 2.285.366,- Kč. Rozpočet obce je k dispozici na úředních deskách obce, na internetové 
stránce obce a v úřední hodiny k nahlédnutí na Obecním úřadě. 

Návrh usnesení: 

ZOKÚ schvaluje rozpočet obce Křížkový Újezdec na rok 2016 jako vyrovnaný 

s předpokládanými příjmy a výdaji ve výši 2.285.366,- Kč dle předloženého a zveřejněného 

znění.  

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 

přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

17:27 se dostavil na zasedání zastupitelstva zastupitel Petr Bobek. 

 

6. Rozpočtové opatření č. 4 v roce 2015 
 

Předsedající navrhl projednat návrh závěrečného rozpočtového opatření č. 4 v roce 2015.  

 

Návrh usnesení: 

ZOKÚ bere na vědomí nutnost upravit rozpočet závěrečným rozpočtovým opatřením č. 4 k 31. 

12. 2015 kde budou rozpočtovány faktické příjmy a výdaje rozpočtu roku 2015. Pověřuje 

starostu obce k podpisu závěrečného rozpočtového opatření č. 4 k 31. 12. 2015.  

Seznámení se závěrečným rozpočtovým opatření č. 4 k 31. 12. 2015 bude na nejbližším 

zasedání zastupitelstva. 
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K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 

přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

7. Projednání nezaplacených poplatků z odpadu a ze psů 
 

  Předsedající seznámil zastupitele s výší nezaplacených poplatků z odpadu a ze psů v roce 

2015. Informoval dále, že občané, kteří poplatek doposud nezaplatili, budou opětovně písemnou 

formou vyzváni k zaplacení poplatků. 

  

ZOKÚ bere na vědomí výši nezaplacených poplatků za odvoz odpadu a ze psů a pověřuje 

předsedajícího písemnou formou vyzvat spoluobčany k doplacení těchto poplatků. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

8. Vypovězení smlouvy se společností A.S.A., spol. s r.o. na svoz odpadů 
 

Předsedající informoval zastupitele o podmínkách smlouvy na odvoz odpadů se společností 

A.S.A. spol. s r.o. Dále navrhnul vyhlásit výběrové řízení na poskytovatele svozu odpadů. 

 

Návrh usnesení: 

ZOKÚ pověřuje starostu obce vypovězením smlouvy na svoz odpadů se společností A.S.A. 

spol. s r.o., uzavřením dočasné smlouvy na svoz odpadů s touto společností a vyhlášením 

výběrového řízení na poskytovatele odvozu odpadu v obci. 

  

K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 

přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

 

Výsledek hlasování: 
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Pro: 6 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

9. Výběrové řízení na poskytovatele bankovního úvěru pro financování kanalizace 

 

Předsedající informoval zastupitele o jednání se společností Inmess s.r.o. pro organizaci 

výběrového řízení na poskytovatele bankovního úvěru pro realizaci kanalizace.  

 

Návrh usnesení: 

ZOKÚ bere na vědomí jednání se zprostředkovatelem výběrového řízení na poskytovatele 

bankovního úvěru pro realizaci kanalizace. 

 

10. Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci 

 

a) Předsedající seznámil zastupitele s projektem dětského hřiště, které obec zamýšlí realizovat 

v roce 2016 

b) Zastupitel Karel Král seznámil zastupitele s žádostí Sboru dobrovolných hasičů Křížkový 

Újezdec o dotaci na pořízení hasičské stříkačky 

 

ZOKÚ bere na vědomí informace v bodě a) – b). 

 

11. Projednání a rozhodnutí o termínu konání 1. zasedání zastupitelstva v roce 2016 

Předsedající navrhl uspořádat další zasedání zastupitelstva v úterý 12. 01. 2016 od 17.00.  

 

Návrh usnesení: 

ZOKÚ pověřuje starostu obce svoláním 1. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec 

v roce 2016 na 12. 01. 2015 od 17.00. 

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 

přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 
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Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.40 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Listina přítomných 

2) Zveřejněné oznámení o konání zastupitelstva 

3) Rozpočtové opatření č. 3 

4) Rozpočet obce na rok 2016 

 

Zápis byl vyhotoven dne 15. prosince 2015. 

 

 

Zapisovatel…………………………………………. 

 

 

Ověřovatelé………………………………………………………………………………………. 

 

 

Starosta…………………………………..dne……………………………………… 

 

 

Razítko obce: 


