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Obec Křížkový Újezdec 
 

ZÁPIS 
 
o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2019, konaného dne 19. prosince 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 starostou 
Ing. Janem Králem (dále jen „předsedající“). 
 
1. Zahájení zasedání a zjištění usnášeníschopnosti 
 
 Předsedající konstatoval, že přítomno je šest (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 Ing. Kateřinu Vackovou. Zapisovatelem 
Ing. Ondřeje Bobka. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Ing. Marka Světlíka a Ing. Kateřinu Vackovou, 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 infor-
mací zveřejněnou na úřední desce a vyzval přítomné k předložení návrhů na rozšíření programu.  
Předsedající navrhnul přidat body: Projednání rozpočtového opatření č. 9 v roce 2019, Projednání stanovení inventarizační 
komise a termínu inventarizace, Projednání darů obci za účelem podpory projektů na ochranu životního prostředí obci. 
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 návrhu rozpočtu na rok 2020 
5) Projednání rozpočtového opatření č. 9 v roce 2019 
6) Projednání stanovení inventarizační komise a termínu inventarizace 
7) Projednání darů obci za účelem podpory projektů na ochranu životního prostředí v obci 

 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
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4. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2020 
 
 Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2020, který byl vyvěšen na úřední desce v zákonné 15 denní 
lhůtě. Rozpočet je předložen jako vyrovnaný s předpokládanými příjmy ve výši 18 836 000 Kč a výdaji ve výši 18 836 000 Kč. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje rozpočet na rok 2020 jako vyrovnaný s příjmy ve výši 18 836 000 Kč a výdaji ve výši 18 836 000 Kč. 
Závaznými ukazateli jsou jednotlivé paragrafy schváleného rozpočtu. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 
5. Projednání rozpočtového opatření č. 9 v roce 2019 

 
 Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 9 v roce 2019. Jedná se o změny v členění roz-
počtové skladby. Rozpočtové opatření bude po jeho schválení a vyhotovení umístěno na stránkách obce. 
  
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje rozpočtové opatření č. 9 v roce 2019 v předloženém znění. Jedná se o změny v členění rozpočtové 
skladby, závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtu. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
6. Projednání stanovení inventarizační komise a termínu inventarizace 

 
Předsedající informoval přítomné o nutnosti provést každoroční inventuru obecního majetku a z tohoto důvodu také určit 

složení inventarizační komise a stanovit termín inventury. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ stanovuje inventarizační komisi v tomto složení: 
Předseda Ing. Kateřina Vacková, Karel Král, Ing. Adina Alfery, Ing. Ondřej Bobek a Věra Šilerová, termín inventury 
pak určuje na 9. 1. 2020 v 17.00. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 
7. Projednání darů obci za účelem podpory projektů na ochranu životního prostředí v obci 

 
 Místostarosta obce Ing. Marek Světlík informoval přítomné o darech obci na podporu projektů na ochranu životního 
prostředí v obci a navrhl projednání jejich přijetí.  
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Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje přijetí darů ve výši 25 000 Kč a 60 000 Kč na podporu projektů na ochranu životního prostředí 
v obci od L.K., I.K., T.V., Z.M., D.S., J.B., firma F.N.P., M.A., M.P., O.B., J.G., O.K., K.K., D.V., J.B., N.S., J.H., R.Č., J.R., 
M.B., M.S., V.Š., K.V., L.H. 
ZOKÚ dále rozhodlo, že u pozemků, u kterých není jednoznačně definovaný počet stavebních pozemků a u nemo-
vitostí, u kterých není realizována projektová dokumentace na kanalizační přípojku bude vrácen připojovací po-
platek. Na základě tohoto rozhodnutí bude připojovací poplatek vrácen K.K., M.R., F.B., D.S., J.M., J.B., M.V. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 
 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 19:20. 
 
Přílohy zápisu: 
 
1) Listina přítomných 
 
Zápis byl vyhotoven dne 27. prosince 2019. 
 
 


