Obec Křížkový Újezdec
ZÁPIS
o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2022, konaného dne 31. října
2022 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 18:06 starostou Ing. Ondřejem Bobkem (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
Usnesení č. 1 bylo schváleno
2.

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu zastupitele Mgr. Renátu Bohuslavovou a Jiřího Junka.
Zapisovatelem Ing. Marka Světlíka.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Návrh usnesení:
ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Mgr. Renátu Bohuslavovou a Jiřího Junka, zapisovatelem
Ing. Marka Světlíka.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
3.

Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu doručeným členům zastupitelstva a zveřejněným na Úřední desce a navrhnul jej doplnit o tento bod:
-

Projednání rozpočtového opatření č. 13

Následně vyzval přítomné k předložení návrhů na rozšíření programu. Zastupitelé navrhnuli doplnit program o tento bod:
-

Ostatní
.
Žádné další návrhy nebyly vzneseny.
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Návrh usnesení:
ZOKÚ schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení zasedání a zjištění usnášeníschopnosti
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Projednání návrhu Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti
Seznámení s fází dostavby kanalizace
Seznámení s aktuálním statusem pořízení 2. změny územního plánu
Projednání výše pro schválení rozpočtového opatření Starostou obce
Projednání rozpočtového opatření č. 13
Ostatní

Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
4.

Projednání návrhu Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti

Předsedající informoval, že je nutné uzavřít novou smlouvu mezi Středočeským krajem a naší
obcí ohledně zajištění a financování dopravní obslužnosti. Jedná se o rámcovou smlouvu na zajištění
autobusů do našich obcí. Přílohou smlouvy je také kalkulace a platby obce na tento rok tedy 2022 ve
výši 30.333 Kč. Kalkulace se bude každý rok měnit podle aktuálních nákladů vs výnosů přepravy. Návrh smlouvy byl zastupitelům zaslán v předstihu elektronickou poštou.
Návrh usnesení:
ZOKÚ souhlasí s návrhem smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti a pověřuje Starostu obce podpisem této smlouvy.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
5.

Seznámení s fází dostavby kanalizace

Předsedající zrekapituloval, že obec má na dostavbu kanalizace nyní stavební povolení. Na jaře
tohoto roku došlo k vypsání výběrového řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. V dubnu se sešla hodnotící
komise a vybrala dle stanovených kritérií společnost Telsig – servis, spol. s r.o. s nabídkovou cenou
11.644.460,24 Kč. Společnost Telsig – servis, spol. s r.o. ale v nabídce udělala chyby které jsou v rozporu s uvedeným zákonem a musela být proto vyloučena. Vzhledem k zákonným lhůtám výběrové řízení pokračovalo v květnu kdy byla vybrána firma s druhou nejnižší cenou OHLA ŽS, a.s. 14.965.252,64
Kč. Smlouva s touto firmou byla podepsána v září, prodleva byla způsobena důvody na straně dodavatele. V září, po dokončení výběru, bylo využito nově vypsané dotace z Operačního programu Životní
prostředí a o dotaci bylo požádáno. Jedná se o nenárokovou dotaci do výše 70% uznatelných nákladů.
Obec má zajištěné prostředky na její část investice.
Zastupitel Jiří Císař požadoval, aby na příštím zastupitelstvu mu byla předložena projektová dokumentace a smlouvy k oběma etapám kanalizace.
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Návrh usnesení:
ZOKÚ bere na vědomí aktuální situaci s výstavbou kanalizace
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
6.

Seznámení s aktuálním statusem pořízení 2. změny územního plánu

Místostarosta Ing. Marek Světlík informoval přítomné, že po druhém veřejném projednání jsou
námitky zpracovávány a rozesílány dotčeným orgánům. Následně bude změna územního plánu přijata.
Zastupitel Jiří Císař projevil nesouhlas s tím, že na předchozím zastupitelstvu byl Ing. Marek
Světlík většinou hlasů zastupitelů určen pověřeným zastupitelem pro změnu územního plánu.
Návrh usnesení:
ZOKÚ bere na vědomí aktuální status pořízení 2. změny územního plánu.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
7.

Projednání výše pro schválení rozpočtového opatření Starostou obce

Předsedající informoval přítomné, že v případě, kdy jsou větší příjmy nebo výdaje, než je v
schváleném rozpočtu obce, je nutné přijmout Rozpočtové opatření, kterým se rozpočet upravuje. Rozpočtové opatření musí být schváleno zastupitelstvem obce, ale zároveň zastupitelstvo obce může pověřit Starostu schvalováním Rozpočtových opatření do určené výše pro zajištění flexibility.
Předsedající zastupitelům navrhnul, aby mu byla udělena pravomoc schválení Rozpočtových
opatření do výše 100.000 Kč. Zastupitelé v principu souhlasili, ale je nutné o každém takovém opatření
zastupitele informovat elektronickou poštou.
Návrh usnesení:
ZOKÚ pověřuje Starostu obce k odsouhlasení a provádění rozpočtových opatření, pohybů
v rámci dotací, položek v rámci paragrafů do částky nepřesahující 100.000 Kč mezi paragrafy.
Starosta obce bude o každém tomto Rozpočtovém opatření informovat zastupitele elektronickou poštou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
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8.

Projednání rozpočtového opatření č. 13

Místostarosta Ing. Marek Světlík informoval přítomné, že je potřeba projednat rozpočtové opatření č. 13. Důvodem jsou zejména vyšší příjmy z daní než bylo rozpočtováno, ale také vyšší výdaje
v části výdajů na Péči o zeleň v obci a úroky z úvěrů. Náklady na zeleň je potřeba navýšit v rozpočtu o
50.000 Kč, náklady na úroky o 40.000 Kč oproti schválenému rozpočtu. V případě nákladů na zeleň
se jedná o sekání obcí, odklízení listí a podobné aktivity.
Návrh usnesení:
ZOKÚ schvaluje rozpočtové opatření č. 13 v předložené formě.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
9.

Ostatní

Mgr. Renáta Bohuslavová navrhla oživit komunikaci obce skrz FB stránky obce. Je otázkou, jak
bude tento komunikační kanál občany využíván, ale je dobré to vyzkoušet a po několika měsících vyhodnotit. Příspěvky bude konzultovat se Starostou obce
Ing. Marek Světlík navrhl oslovit firmy pro návrh a vytvoření nových webových stránek. Se záměrem zastupitelé souhlasili, je potřeba získat cenové nabídky a ty předložit zastupitelům pro projednání.
Bylo diskutováno, v jakém rozsahu je možné v zápisech ze zastupitelstev jména občanů v případě žádostí podnětů a podobně. Jiří Císař tvrdil, že iniciály jsou nesmysl a GDPR podobné věci nepřikazuje. Ing. Marek Světlík vysvětlil přítomným, že není možné uvádět celá jména vzhledem k možnosti
ztotožnění s konkrétní osobou. Zastupitelé pověřili Ing. Marka Světlíka, aby s Pověřencem pro ochranu
osobních údajů ověřil rozsah informací, které je možné jak v zápisech, tak i na webových stránkách
uvádět.
Jiří Císař uvedl, že je potřeba se scházet minimálně jednou měsíčně. Zastupitelé se domluvili, že
na každém zasedání se určí rovnou termín dalšího zasedání v horizontu jednoho měsíce. V případě
potřeby bude svoláno zastupitelstvo adhoc.
Jiří Císař uvedl, že je nutné zápisy ze zastupitelstev uveřejňovat v co nejkratší době. Zápisy budou zveřejňovány do 10 dnů od zastupitelstva.
Ing. Ondřej Bobek otevřel diskuzi na téma elektronických úředních desek. Padla otázka, jestli
není potřeba na obci řešit prioritnější věci. Hrubý odhad na takovou úřední desku je 150.000 Kč. Je
potřeba zjistit cenové podmínky a případné dotace. Zajistí Ing. Bobek.
Byla otevřena diskuze na zklidnění dopravy v obcích. Byla poptána firmu pro nacenění radarů na
vjezdu do obou obcí. První nabídka, která je k dispozici (na 4 radary, 3 v KÚ a jeden v Čeněticích) je na
711.480,- Kč. Ing. Bobek poptá ještě další firmy a předloží cenové nabídky zastupitelům.
Zastupitelé se shodli, že je potřeba zajistit měření rychlosti v obcích Policií ČR. Bude poslána
žádost na oddělení PČR Mnichovice.
Zastupitelka Martina Krechlerová a přítomná Ing. Kateřina Vacková požádaly o zajištění přesunu
dopravního značení začátek a konec obcí před první domy v obcích.
Ing. Marek Světlík informoval, že obec nemá lesního správce a je potřeba jej zajistit. Zastupitelé
se dohodli, že bude osloven lesní správce, který provádí správu pro Velké Popovice a také osloveny
Říčany, jestli mají kontakty/doporučení na další správce.
Další zasedání zastupitelstva obce se bude konat 28.11.2022 od 18:00.
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 20:05.
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Přílohy zápisu:
1)

Listina přítomných

Zápis byl vyhotoven dne 01. listopadu 2022.
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