Obec Křížkový Újezdec
ZÁPIS
o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2021, konaného dne 21. prosince
2021 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 (6) 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: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu zastupitele Ing. Ondřeje Bobka a Karla Krále.
Zapisovatelem Ing. Marka Světlíka.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Návrh usnesení:
ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Ing. Ondřeje Bobka a Karla Krále, zapisovatelem Ing. Marka
Světlíka.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 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.
Žádné další návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
ZOKÚ schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení zasedání a zjištění usnášeníschopnosti
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Projednání rozpočtu na rok 2022
Projednání rozpočtového výhledu na rok 2022-2024
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Projednání vyhlášení výběrového řízení na dostavbu kanalizace
Projednání faktury za PD – obecní byt Křížkový Újezdec
Projednání nového umístění nádob na tříděný odpad na návsi v Čeněticích
Informace o zasíťování obce optickou sítí společností Cetin a.s. a o kontaktování obyvatel
obchodními zástupci společnosti O2 Czech Republic a.s.
10) Seznámení s výsledky kontroly hospodaření obce za rok 2021
6)
7)
8)
9)

Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
4. Projednání rozpočtu na rok 2022
Místostarosta Ing. Marek Světlík seznámil přítomné s návrhem Rozpočtu na rok 2022.
Rozpočet předpokládá příjmy ve výši 4.410.000 Kč a výdaje v té samé výši a je tedy navržen
vyrovnaný. Nejvyšší výdaj je očekáván za Odvádění a čištění odpadních vod – tedy zahájení výstavby
druhé etapy kanalizace. Návrh rozpočtu byl zveřejněn po dobu 15 dnů na webových stránkách obce a
také Úředních deskách.
Návrh usnesení:
ZOKÚ schvaluje rozpočet na rok 2022 jako vyrovnaný s příjmy ve výši 4.410.000 Kč a výdaji ve
výši 4.410.000 Kč. Závaznými ukazateli jsou jednotlivé paragrafy schváleného rozpočtu.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
5. Projednání rozpočtového výhledu na rok 2022-2024
Místostarosta Ing. Marek Světlík seznámil přítomné s návrhem Rozpočtového výhledu na roky
2022 - 2024. Výhled předpokládá vyrovnaný rozpočet v roce 2022, v roce 2023 předpokládá vyšší
výdaje než příjmy z důvodu investice do druhé etapy kanalizace. Výdaje na rok 2023 výhled
předpokládá ve výši 14.990.000 Kč oproti příjmům ve výši 11.110.000 Kč. Rozdíl bude kryt z přebytků
z předchozích let. Na rok 2024 již výhled opět očekává téměř vyrovnaný rozpočet ve výši 4.260.000
Kč na příjmové stránce a 4.150.000 Kč na výdajové stránce. Návrh rozpočtového výhledu byl
zveřejněn po dobu 15. dnů na webových stránkách obce a také Úředních deskách.
Návrh usnesení:
ZOKÚ schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2022 – 2024 v předloženém znění.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
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6. Projednání vyhlášení výběrového řízení na dostavbu kanalizace
Místostarosta Ing. Marek Světlík seznámil přítomné s návrhem podkladů na výběrové řízení
na dodavatele 2. etapy kanalizace. Pro organizaci výběrového řízení a návrhu smlouvy byl osloven
JUDr. Marian Polický jako v případě 1. etapy a ČOV vzhledem k vice než dobrým zkušenostem.
Předpoklad je vyhlášení výběrového řízení v lednu 2022 a vyhlášení vítěze v únoru 2022. Výběrové
řízení bude probíhat přes portál zadavatele.
Návrh usnesení:
ZOKÚ souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na dodavatele 2. etapy kanalizace a pověřuje
Starostu obce jeho zajištěním ve spolupráci s JUDr. Marianem Polickým.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
7. Projednání faktury za PD – obecní byt Křížkový Újezdec
Předsedající informoval přítomné, že se připravuje projektová dokumentace na byt na
Obecním úřadě. Projektová dokumentace není ještě dokončená, je rozpracovaná. Fakturu je možné
plně uhradit až po dokončení projektové dokumentace.
Návrh usnesení:
ZOKÚ pověřuje Starostu obce jednáním se společností ArtTendr o dokončení projektové
dokumentace ale již nepokračování v následujících krocích jako zajištění stavebního povolení,
znovupodání žádosti apod. a k finálnímu vyůčtování.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
8. Projednání nového umístění nádob na tříděný odpad na návsi v Čeněticích
Předsedající informoval přítomné, že na základě usnesení č. 11 z minulého zastupitelstva
proběhla schůzka na návsi v Čeněticích a došlo k rozhodnutí o novém umístění kontejnerů na
pozemek parc. č. 904/1 do rohu mezi č.p. 8 a č.p. 19. BJ představila zastupitelům další možnosti
umístění kontejnerů: 1) zezadu u hřiště u metorologické stanice, 2) u přítoku Botiče do náveského
rybníka 3) u obecní studny. Pro případné umístění kontejnerů u přítoku Botiče do náveského rybníka
je nutné zvážit ochranné pásmo potoka. Otázkou je budoucí potřeba kapacity tříděného odpadu.
Diskuze byla uzavřena, že nyní zůstane stanoviště v navrženém místě a během zhruba půl
roku podle vývoje potřebných kapacit se zastupitelstvo k umístění vrátí. Starosta obce prověří
možnosti přemístění kontejnerů do navrhovaných lokalit.
19:05 odešel zastupitel Karel Král.
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Návrh usnesení:
ZOKÚ schvaluje nové umístění kontejnerů na tříděný odpad na pozemek parc. č. 904/1
v katastrálním území Čenětice do rohu mezi č. p. 8 a č. p. 19 a pověřuje Starostu obce prověřením
možností přemístění tohoto umístění na další 2 místa v obci viz návrh BJ.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
9. Informace o zasíťování obce optickou sítí společností Cetin a.s. a o kontaktování obyvatel
obchodními zástupci společnosti O2 Czech Republic a.s.
Předsedající informoval přítomné, že společnost Cetin, poskytovatel telekomunikační
infrastruktury, projevila zájem o pilotní projekt v našich obcích a nabízí výměnu metalických telefonních
kabelů za optické kabely. Tato změna významně zvýší stabilitu připojení a také rychlosti připojení. Ve
spolupráci se společností O2 pak připravili nabídku pro občany obce jak na připojení k internetu, tak
televizní vysílání za zajímavé ceny. Podmínkou realizace této nabídky je dostatečný zájem občanů.
Z toho důvodu bude v následujících týdnech zaměstnanec společnosti O2 obcházet domácnosti a
zjišťovat předběžný zájem o optickou přípojku s vysvětlením důvodů a výhod. Při návštěvě bude nutné
vyplnit 2 formuláře. Prvně formulář souhlas s umístěním optické přípojky – jedná se o souhlas vlastníka
nemovitosti, že společnost Cetin může nemovitost připojit na optický kabel. V případě souhlasu bude
technické šetření, které navrhne způsob připojení a také realizovatelnost připojení probíhat v lednu.
Druhý formulář je pak nezávazná předobjednávka služeb. Tento formulář nic nezavazuje, jen indikuje
potenciální zájem o služby O2 v našich obcích. Průzkum v Čeněticích proběhl již v sobotu 18.12. a
osobní zkušenost se zaměstnancem O2 byla velmi dobrá. Upozornil, že se nejedná o Podomní prodej
a zaměstnanec O2 je vybavený průvodním, vysvětlujícím dopisem z obce. Pokud by kdokoliv z občanů
měl jakýkoliv dotaz nebo nespokojenost, prosím kontaktujte Starostu nebo místostarosty.
Návrh usnesení:
ZOKÚ bere na vědomí informaci o pilotním projektu výměny stávajícího telefonního vedení za
optické vedení a souhlasí s ověřením zájmu o připojení ze strany společnosti O2 a Cetin.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
10. Seznámení s výsledky kontroly hospodaření obce za rok 2021
Zastupitel Ing. Marek Světlík seznámil přítomné s výsledky pravidelné průběžné kontroly ze
strany krajského úřadu. Kontroloři konstatovali, že kontrola neshledala žádné závady nebo pochybení.
Bylo doporučeno aktualizovat interní směrnici o zakázkách malého rozsahu, dále aby razítko obce se
státním znakem bylo používáno jen v přenesené působnosti a
Návrh usnesení:
ZOKÚ bere na vědomí informaci o výsledcích kontroly hospodaření.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.

4/5

Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 19:20.
Přílohy zápisu:
1)

Listina přítomných

Zápis byl vyhotoven dne 28. prosince 2021.
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