Obec Křížkový Újezdec
ZÁPIS
o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2019, konaného dne 3. dubna
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 18:12 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) 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. Kateřinu Vackovou a Ing. Adinu
Alfery. Zapisovatelem Ing. Marka Světlíka.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Návrh usnesení:
ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Ing. Kateřinu Vackovou a Ing. Adinu Alfery, zapisovatelem
Ing. Marka Světlíka.
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 zařadit body Projednání dodatku č. 2 se společností
Zepris s. r. o., Projednání doručené žádosti o směnu pozemku v k.ú. Křížkový Újezdec a Projednání
a stanovení výše připojovacích poplatků ke kanalizaci.
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
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4) Projednání výsledku výběrového řízení na poskytovatele úvěru na dofinancování výstavby
kanalizace
5) Projednání dodatku č. 2 se společností Zepris s. r. o.
6) Projednání doručené žádosti o směnu pozemku v k.ú. Křížkový Újezdec
7) Projednání a stanovení výše připojovacích poplatků ke kanalizaci
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
4. Projednání výsledku výběrového řízení na poskytovatele úvěru na dofinancování
výstavby kanalizace
Předsedající seznámil přítomné s výsledkem výběrového řízení na poskytovatele úvěru na
dofinancování výstavby kanalizace. Předmětem řízení byly 2 úvěry v celkové výši 17.000.000 Kč se
splatností 20 resp. 15 let. Ve výběrovém řízení zvítězila Československá obchodní banka, a.s. s nejnižší nabídkou úrokových sazeb a tedy úvěru.
Návrh usnesení:
ZOKÚ schvaluje výsledky výběrového řízení na poskytovatele úvěrů na dofinancování výstavby kanalizace a ČOV a pověřuje Starostu obce podpisem úvěrových smluv k oběma úvěrům. ZOKÚ dále pověřuje starostu obce zajištěním bankovních účtů ve společnosti Československá obchodní banka, a.s. a uzavřením z toho plynoucích smluv.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
5. Projednání dodatku č. 2 se společností Zepris s. r. o.
Předsedající informoval přítomné o nutnosti uzavřít dodatek č. 2 se společností Zepris s.r.o.
z důvodu změny oprávněného zástupce společnosti ve věcech technických a hlavního stavbyvedoucího a potřeby aktualizace harmonogramu výstavby.
Návrh usnesení:
ZOKÚ souhlasí účelem dodatku č. 2 se společností Zepris s.r.o. a pověřuje Starostu obce
jeho podpisem.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
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Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
6. Projednání doručené žádosti o směnu pozemku v k.ú. Křížkový Újezdec
Předsedající seznámil přítomné s doručenou žádostí o směnu pozemku st. 13 a 721/9 v k.ú.
Křížkový Újezdec ve výměře 13 m2 z důvodu uvedení do skutečného stavu vzhledem k vedení dešťové kanalizace.
Návrh usnesení:
ZOKÚ souhlasí s předloženým návrhem na úpravu hranic pozemků a s jejich směnou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
7. Projednání a stanovení výše připojovacích poplatků ke kanalizaci
Předsedající seznámil přítomné s potřebou stanovení připojovacích poplatků ke kanalizaci.
Návrh usnesení:
ZOKÚ stanovuje výši připojovacích poplatků pro objekty s trvale hlášenými obyvateli, kteří
byli nahlášeni k trvalému pobytu nejpozději do 31. 5. 2019 ve výši 25.000 Kč a pro ostatní
nemovitosti 60.000 Kč. Výše připojovacího poplatku 25.000 Kč je platná do 30. 11. 2019. Od
1. 12. 2019 ZOKÚ stanovuje výši připojovacího poplatku pro objekty s trvale hlášenými obyvateli, kteří byli nahlášeni k trvalému pobytu nejpozději k 31. 5. 2019 ve výši 35.000 Kč. S obyvateli/vlastníky bude uzavřena smlouva o připojení objektu ke splaškové kanalizaci.
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 18:43.
Přílohy zápisu:
1)

Listina přítomných

Zápis byl vyhotoven dne 3. dubna 2019.
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