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Obec Křížkový Újezdec 
 

ZÁPIS 
 
o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2018, konaného dne 11. prosince 2018 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 sedm (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. Kateřinu Vackovou a Petra Bobka. Zapisovatelem Ing. Ondřeje 
Bobka. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Ing. Kateřinu Vackovou a Petra Bobka, 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 informací 
zveřejněnou na úřední desce a vyzval přítomné k předložení návrhů na rozšíření programu.  
Předsedající navrhnul zrušit bod Projednání žádosti obce Sulice o odprodej pozemku v k.u. Křížkový Újezdec. 
Předsedající navrhnul přidat body: Projednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 1/2019 Českému 
svazu včelařů, o.s., Projednání o poskytování knihovnických služeb v roce 2019 Husově knihovně, Projednání o Zása-
dách pro projednávání, schvalování smluv a určení výše úplaty za zřízení věcných břemen (služebnnosti a reálných bře-
men) na nemovitých věcech obce Křížkový Újezdec, Praha-východ, Projednání stanovení inventarizační komise a ter-
mínu inventarizace. 

 
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 spisového řádu obce 
5) Projednání usnesení valné hromady České spořitelny a.s. 
6) Projednání rozpočtového výhledu obce Křížkový Újezdec 
7) Projednání rozpočtového opatření č. 8 v roce 2018 
8) Projednání Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 1/2019 Českému svazu včelařů, o.s. 
9) Projednání o poskytování knihovnických služeb v roce 2019 Husově knihovně 
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10) Projednání o Zásadách pro projednávání, schvalování smluv a určení výše úplaty za zřízení věcných břemen (služebn-
nosti a reálných břemen) na nemovitých věcech obce Křížkový Újezdec, Praha-východ  

11) Projednání stanovení inventarizační komise a termínu inventarizace 
12) Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci 

 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 

4. Projednání spisového řádu obce 
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem spisového řádu obce Křížkový Újezdec s platností od 1.ledna 2019. Rozpočtové 
opatření bude po jeho schválení a vyhotovení umístěno na stránkách obce.  
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje návrh spisového řádu obce Křížkový Újezdec s platností od 1.1.2019 v předloženém znění.  
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 
5. Projednání usnesení valné hromady České spořitelny a.s.  

 
Předsedající seznámil přítomné s usnesením valné hromady České spořitelny, a.s. konané dne 30.4.2018 o nuceném 
přechodu všech akcií vlastněných ostatními akcionáři na Erste Group Bank AG. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ bere na vědomí usnesení valné hromady České spořitelny a.s. 
  
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 

6. Projednání rozpočtového výhledu obce Křížkový Újezdec 
 
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem obce Křížkový Újezdec na rok 2019,2020 a 2021. Do rozpočto-
vého výhledu byly zahrnuty dotace a úvěr pro zhotovení kanalizační sítě v obci Křížkový Újezdec. V rozpočtovém výhledu 
vychází vyšší příjmy než výdaje. Je na stránkách obce 15 dní předem 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ souhlasí s rozpočtovým výhledem obce Křížkový Újezdec na rok 2019,2020 a 2021. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
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7. Projednání rozpočtového opatření č. 8 v roce 2018 

 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 8 v roce 2018. Jedná se o změny v členění rozpočtové 
skladby. Rozpočtové opatření bude po jeho schválení a vyhotovení umístěno na stránkách obce.  
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje rozpočtové opatření č. 8 v roce 2018 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. 6 bylo schváleno 
 

8. Projednání Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 1/2019 Českému svazu včelařů, o.s. 
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 1/2019 Českému svazu 
včelařů, o.s. v celkové výši 5000, Kč pro účely oprav, udržování techniky a nákup léčiv.  
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 1/2019 Českému svazu včelařů, 
o.s. v celkové výši 5000 Kč pro účely oprav, udržování techniky a nákup léčiv a pověřuje starostu obce jejím pod-
pisem. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 

9. Projednání o poskytování knihovnických služeb v roce 2019 Husově knihovně 
 
Předsedající seznámil přítomné s výší finančního příspěvku na poskytování knihovnických služeb na rok 2019 Husově 
knihovně v celkové výši 4660 Kč.  
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje výši finančního příspěvku na poskytování knihovnických služeb na rok 2019 Husově knihovně 
v celkové výši 4660 Kč a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 
10. Projednání o Zásadách pro projednávání, schvalování smluv a určení výše úplaty za zřízení věcných břemen 
(služebnosti a reálných břemen) na nemovitých věcech obce Křížkový Újezdec, Praha-východ 
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem dokumentu o zásadách pro projednávání, schvalování smluv a určení výše 
úplaty za zřízení věcných břemen (služebnosti a reálných břemen) na nemovitých věcech obce Křížkový Újezdec s  účin-
ností od 1.ledna 2019.  
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Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje návrhem dokumentu o zásadách pro projednávání, schvalování smluv a určení výše úplaty za 
zřízení věcných břemen (služebnosti a reálných břemen) na nemovitých věcech obce Křížkový Újezdec s účinností 
od 1.ledna 2019 a pověřuje starostu a 1. místostarostu obce jejím podpisem. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 
11. Projednání stanovení inventarizační komise a termínu inventarizace 
 
 Předsedající informoval přítomné o nutnosti provést každoroční inventuru obecního majetku a tak určit inventarizační 
komisi a termín. 
 
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 16. 1. 2019 v 17.00. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 

12. Projednání stanovení inventarizační komise a termínu inventarizace 

 
a) OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ, M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y, Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, 
NAŠE ZN.: OŽP-128033/2018-Li, Č.j. 168952/2018-MURI/OVÚ/1263, 24.10.2018, o povolení nakládání s vodami - k od-
běru podzemních vod dle § 8 odst. 1b) 1 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a vydání společného územního a stavebního 
povolení dle § 94j zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů  na stavbu: studna vrtaná, na pozemku parc. č. 107 v katastrálním území Křížkový Újezdec 
b) OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ, M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y, odbor - Stavební úřad, SPIS. ZN.: 142713/2018/Vy, 
Č.J.: 142725/2018-MURI/OSÚ/808, 15.11.2018, Stavba plotu - oplocení golfového areálu - RPC Nebřenice na pozemku 
parc. č. 170/27, 215/2, 215/7, 419/8, 420/5, 420/13, 420/14, 457/1, 500/2, 427/25, 427/1, 426/1, 457/9, 423, 224/15, 224/20, 
170/29, 224/18, 215/3, 419/7, 419/16, 419/14, 251, 418/1, 253, 417/2, 418/2, 417/8, 462/1, 440/8, 419/1, 440/11, 440/9, 
468, 439/30, 439/29, 427/3, 440/10 v katastrálním území Chomutovice u Dobřejovic, parc. č. 835, 846, 848 v katastrálním 
území Čenětice 
c) ROZHODNUTÍ, M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y, Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, NAŠE ZN.:OŽP-
128033/2018-Li, Č.j. 201204/2018-MURI/OVÚ/1263, 6.12.2018, o povolení nakládání s vodami a o vydání společného 
územního a stavebního povolení na stavbu vodního díla, studna vrtaná, na pozemku parc. č. 107 v katastrálním území 
Křížkový Újezdec 
d) ŽÁDOST O SDĚLENÍ podle ust. §6 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých sou-
visejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyřizuje starosta. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ bere na vědomí informace v bodech a) až d). 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
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Usnesení č. 11 bylo schváleno 
 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 19:39. 
 
Přílohy zápisu: 
 
1) Listina přítomných 
 
Zápis byl vyhotoven dne 17. prosince 2018. 
 
 


