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Obec Křížkový Újezdec 
 

ZÁPIS 
 

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v  roce 2017, konaného dne 21. února 
2017 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Křížkový Újezdec.  
 Zasedání Zastupitelstva (dále jen „ZOKÚ“) obce Křížkový Újezdec (dále jen „obec“) bylo za-

hájeno v 17:20 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) 
členů zastupitelstva 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 

 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu zastupitele Ing. Kateřinu Vackovou a Radovana Filu. Za-
pisovatelem Ing. Marka Světlíka. 
 

K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.  
 
Návrh usnesení: 

ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Ing. Kateřinu Vackovou a Radovana Filu, zapisovatelem Ing. Mar-
ka Světlíka. 
 

Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
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. 

Předsedající vyzval přítomné k předložení návrhů na rozšíření programu. Předsedající navrhl přidat 
bod Projednání směrnic obce, Projednání žádosti o odkup obecního pozemku v  obci Čenětice, Pro-
jednání a schválení Rozpočtového opatření č. 2 v roce 2017. 

 
Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny. 
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Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje následující program zasedání: 
 

1) Zahájení zasedání a zjištění usnášeníschopnosti  
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
3) Schválení programu 

4) Projednání směrnic obce 
5) Projednání žádosti o odkup obecního pozemku v  obci Čenětice 
6) Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 2 v roce 2017 

7) Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci  
8) Projednání a rozhodnutí termínu konání 3. zasedání zastupitelstva v roce 2017 
 

Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 

Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 

4. Projednání směrnic obce  

 
Předsedající seznámil zastupitele s nutností přijetí všeobecných směrnic obce. Předložil zastupite-
lům jejich návrh k případným připomínkám. Směrnice budou schvalovány na dalších zasedání za-

stupitelstva obce. 
 
Návrh usnesení: 

 
ZOKÚ bere na vědomí předložené návrhy směrnic a nutnost jejich schválení na dalších zastupitel-
stvech. 

 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.  
 

Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 

5. Projednání žádosti o odkup obecního pozemku v obci Čenětice  

 
Předsedající informoval zastupitele o proběhlém místním šetření v obci Čenětice. Se zájemcem o 
odkup došlo k upřesnění pozemku. Jedná se o obdélníkový tvar o rozměru zhruba 190 m2.  

 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje záměr o odkup pozemku zhruba o velikosti 190 m2, z pozemku p. č. 701 a 904/3. 

Pro schválení samotného prodeje (včetně všech procesních náležitostí, které tomuto schválení 
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musí předcházet) požaduje od zájemce geodetické vytyčení, při jehož vyhotovení bude přítomen 
zástupce obce. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.  

 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 

Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 
6. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 2 v roce 2017 

 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2 v roce 2017. Jedná se o přesuny 
v rámci kapitol v rámci rozpočtu obce. Rozpočtové opatření je k dispozici na internetových strán-
kách obce. 

 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje rozpočtové opatření č. 2 v roce 2017 v předloženém znění. 
 

K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.  
 
Výsledek hlasování: 

Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 

7. Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci  

 
a) UVĚDOMĚNÍ O ZAHÁJENÉM ŘÍZENÍ, Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, Č.ev.: 

7529/2017,Č.j.: 5068/2017-MURI/OŽP-00085, dne 26.1.2017, o vydání souhlasu - povolení dle 

ust. §5, odst. (5) zákona k záměrnému rozšíření křížence druhů topolu černého a topolu ma-
ximowiczova - Populus nigra L. × Populus maximowiczii Maxvier (japonský topol), klon J -105 do 
krajiny, které by měly být vysázeny na pozemcích parc.č. 680/2 k.ú. Čenětice a pozemku parc.č. 
51/7 k.ú. Olešky 

b) OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ, Obecní úřad Kamenice, odbor stavební, ze dne 27.  
1. 2017, Spis.zn.: SU/00093/17/Pro Č.j. 00514/17/SU, o vydání územního rozhodnutí o umístě-
ní stavby vrtaná studna na pozemku parc. č. 860 v katastrálním území Křížkový Újezdec v obci 

Křížkový Újezdec 
c) POZVÁNKA na jednání obcí, Lesy Hl. města Prahy, kterými protéká tok Botič a jeho významné 

přítoky, konané 7. 3. 2017 na místě Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, 10200, Praha 10 - Hostivař  

d) OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu SULICE, ozna-
muje, že byl posouzen a upraven návrh změny č. 1 územního plánu Sulice, jehož veřejné pro-
jednání se koná v budově Základní školy Sulice na adrese Sulice – Želivec, Školní 343 dne 20. 3. 

2017 od 17,00 hodin 
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e) ROZHODNUTÍ, Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, Č.ev.: 7927/2017, Č.j.: 
5068/2017-MURI/OŽP -00085, dne 21.2.2017, o vydání souhlasu k záměrnému rozšíření kří-
žence druhů topolu černého a topolu maximowiczova - Populus nigra L. × Populus ma-
ximowiczii Maxvier (japonský topol), klon J-105 do krajiny, které by měly být vysázeny na po-

zemcích parc.č. 680/2 k.ú. Čenětice a pozemku parc.č. 51/7 k.ú. Olešky 
f) ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ ke zhotovení vodovodní přípojky k  novostavbě rodinného domu na po-

zemku p. č. 828/10 k. ú. Křížkový Újezdec 

g)  ŽÁDOST O STANOVISKO ke stavbě rodinného domu, oplocení a jímky splaškových vod na po-
zemku p. č. 828 / 10, k. ú. Křížkový Újezdec 

h) ŽÁDOST O STANOVISKO k územnímu rozhodnutí, vodoprávnímu povolení vodního díla a povo-

lení k nakládání s vodami na pozemku p. č. 828 / 10, k. ú. Křížkový Újezdec 
i) ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ k žádosti o stanovisko ke stavbě rodinného domu na p. č. 828 / 10 k. ú. 

Křížkový Újezdec a o souhlas obce s trvalým vynětím půdy ze ZPF pod rodinným domem a 

zpevněnou plochou na pozemku p. č. 828 / 10 k. ú. Křížkový Újezdec 
 

Návrh usnesení: 

ZOKÚ bere na vědomí informace v bodech a) až e). 
ZOKÚ schvaluje žádosti případně nemá námitek k žádostem v bodech f) až i) 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.  

 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 

Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 
8. Projednání o rozhodnutí termínu konání 3. zasedání zastupitelstva v roce 2017 

 

 Předsedající navrhnul termín 3. zasedání zastupitelstva obce Křížkový Újezdec na 21. 3. 2017. 
 
Návrh usnesení: 

ZOKÚ schvaluje termín 3. zasedání zastupitelstva v roce 2017 na 21. 3. 2017. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 

Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 

Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 17:55. 
 
 

 
Zápis byl vyhotoven dne 24. února 2017. 


