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Obec Křížkový Újezdec 

ZÁPIS 

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2016, konaného dne 12. ledna 

2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Křížkový Újezdec. 

 Zasedání Zastupitelstva (dále jen „ZOKÚ“) obce Křížkový Újezdec (dále jen „obec“) bylo 

zahájeno v 17:16 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. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 

přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu zastupitele Miroslava Alferyho a Radovana Filu. 

Zapisovatelem Ing. Marka Světlíka. 

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 

přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

 

Návrh usnesení: 

ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Miroslava Alferyho a Radovana Filu, zapisovatelem Ing. Marka 

Světlíka.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno 
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3. Schválení programu 

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou doručenou členům a 

v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. 

Předsedající navrhl přidat bod Projednání a schválení Strategického rozvojového dokumentu obce a 

rozšířit bod Schválení žádosti o dotaci na stavbu dětského hřiště v Čeněticích na Schválení žádosti o 

dotaci na stavbu dětského hřiště v Čeněticích a rekonstrukci komunikace a dešťových vpustí na návsi 

v Křížkovém Újezdci a schválení žádosti o dotaci na vybavení jednotky SDH osobními ochrannými 

prostředky a věcnými prostředky požární ochrany.  

 

Místostarosta Ing. Marek Světlík navrhnul vyjmout z programu bod Schválení závěrečného 

rozpočtového opatření č. 4 v roce 2015.  

  

Žádné jiné návrhy již nebyly vzneseny. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 

přítomným občanům. Žádné další 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 a schválení Strategického rozvojového dokumentu obce 

5) Schválení žádosti o dotaci na stavbu dětského hřiště v Čeněticích a rekonstrukci komunikace 

a dešťových vpustí na návsi v Křížkovém Újezdci a schválení žádosti o dotaci na vybavení 

jednotky SDH osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany  

6) Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci  

7) Projednání a rozhodnutí termínu konání 2. zasedání zastupitelstva v roce 2016  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 
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4. Projednání a schválení Strategického rozvojového dokumentu obce 

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem Strategického rozvojového dokumentu obce, který jim 

byl předem zaslán i v elektronické formě. Dokument shrnuje prioritní oblasti rozvoje obce v letech 

2016 – 2026. Dokument bude umístěn na webové stránky obce, případně k nahlédnutí na Obecním 

úřadě. 

  

K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 

přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

 

Návrh usnesení: 

ZOKÚ schvaluje Strategický rozvojový dokument obce Křížkový Újezdec v předložené podobě.  

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 

přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

5. Schválení žádosti o dotaci na stavbu dětského hřiště v Čeněticích a rekonstrukci 

komunikace a dešťových vpustí na návsi v Křížkovém Újezdci 

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem výstavby dětského hřiště v Čeněticích a rekonstrukce 

dešťových vpustí a komunikace v Křížkovém Újezdci. K realizaci je nutné získat prostředky i mimo 

rozpočet obce. Předsedající proto navrhnul využít odpovídající dotační tituly na Ministerstvu pro místní 

rozvoj a Středočeském kraji. Dále předsedající informoval zastupitele o možnosti získání dotace na 

vybavení místní SDH ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany. 

 

Návrh usnesení: 

ZOKÚ schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště v Čeněticích a 

rekonstrukci a opravu dešťových vpustí na návsi v Křížkovém Újezdci z dotačního titulu 

Podpora obnovy a rozvoje venkova, Ministerstva pro místní rozvoj. 

ZOKÚ schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt „ Dětské hřiště v obci Křížkový Újezdec 

- část obce Čenětice“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje. 
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ZOKÚ schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt Pořízení vybavení jednotky JSDHO 

Křížkový Újezdec z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek spolufinancování 

akce/projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu. 

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 

přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

6. Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci 

 

a) Místostarosta Miroslav Alfery informoval zastupitele o došlé výpovědi lesního hospodáře 

pana Čtveráčka. Předsedající seznámil zastupitele s projektem dětského hřiště, které obec 

zamýšlí realizovat v roce 2016 

b) Místostarosta Miroslav Alfery informoval zastupitele, že pravidelná kontrola obce ze strany 

krajského úřadu proběhne dne 22. 03. 2016 

 

ZOKÚ bere na vědomí informace v obou bodech. 

 

7. Projednání a rozhodnutí o termínu konání 1. zasedání zastupitelstva v roce 2016 

Předsedající navrhl uspořádat další zasedání zastupitelstva v úterý 08. 02. 2016 od 17.00.  

 

Návrh usnesení: 

ZOKÚ pověřuje starostu obce svoláním 2. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec 

v roce 2016 na 08. 02. 2016 od 17.00. 

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 

přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 
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Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.36 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Listina přítomných 

2) Zveřejněné oznámení o konání zastupitelstva 

3) Strategický rozvojový dokument obce 

 

Zápis byl vyhotoven dne 15. ledna 2016. 


