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Obec Křížkový Újezdec 
 

ZÁPIS 
 
o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2018, konaného dne 20. pro-
since 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 za-
hájeno v 18:08 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 čle-
nům a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a vyzval přítomné k předložení návrhů na 
rozšíření programu. Místostarosta Ing. Ondřej Bobek navrhnul zařadit bod informování zastupitelů o 
proběhlém dílčím přezkoumání hospodaření obce a dále navrhnul vyřadit bod Informace o správních 
řízeních a projednání žádostí doručených 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 
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4) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2019 
5) Informování zastupitelů o proběhlém dílčím přezkoumání hospodaření obce 
6) Projednání smlouvy ČEZ distribuce 

 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 
4. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2018 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2019, který byl vyvěšen na úřední 
desce v zákonné 15 denní lhůtě. Rozpočet je předložen jako vyrovnaný a předpokládá příjmy ve 
výši 36.164.000,- Kč a výdaje ve výši 36.164.000,- Kč. Příčinou nárůstu objemu rozpočtu je předpo-
kládaný začátek realizace výstavby kanalizace a ČOV v roce 2019. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje rozpočet na rok 2019 jako vyrovnaný s příjmy ve výši 36.164.000 Kč a výdaji 

ve výši 36.164.000 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. Informování zastupitelů o proběhlém dílčím přezkoumání hospodaření obce 

 
Místostarosta Ing. Ondřej Bobek informoval zastupitele o proběhlém dílčím přezkoumání 

hospodaření obce ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje. Během přezkoumání nebyly zjiš-
těny chyby a nedostatky. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ bere na vědomí, že během přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
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6. Projednání smlouvy ČEZ distribuce 

 
Předsedající seznámil přítomné se žádostí společnosti Mašek elektro s.r.o. o uzavření věc-

ného břemene „Čenětice – kNN – č. parc. 765/3“ se společností ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o 
přivedení el. sítí na pozemek č. parc. 765/3 v k.ú. Čenětice. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a do-
hody o umístění stavby č. IV-12-6023627/1 - ČENĚTICE - KNN – č. parc. 765/3 a pověřuje sta-
rostu obce jejím podpisem. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 
 
 
 
 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 18:43. 
 
Přílohy zápisu: 
 
1) Listina přítomných 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 20. prosince 2018. 
 
 


