Obec Křížkový Újezdec
ZÁPIS
o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2016, konaného dne 17. února
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 17:03 starostou Ing. Janem Králem (dále jen „předsedající“).
1. Zahájení zasedání a zjištění usnášeníschopnosti
Předsedající konstatoval, že přítomno je pět (5) 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: 5
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.
Návrh usnesení:
ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Miroslava Alferyho a Radovana Filu, zapisovatelem Ing. Marka
Světlíka.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
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.
Žádné jiné návrhy již 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 došlých žádostí o kácení stromů v obcích
Schválení obecně závazné vyhlášky o zřízení společného školského obvodu základní
školy

Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

4. Projednání došlých žádostí o kácení stromů v obcích
17:09 dostavila se zastupitelka Ing. K. Vacková.
Předsedající seznámil přítomné s tím, že na základě posudku od ZO ČSOP Vlašim je nutné odstranit
zejména topolovou alej na cestě z Křížkového Újezdce na starý Želivec podél seníku. Na jeho základě
zažádala obec o dotaci na náhradní výsadbu, která bude realizována v zápětí po vykácení.
Pan Malý vznesl dotaz na cenu vykácení stromořadí u seníku. Předsedající informoval , že
odhadovaná cena je 70.000 Kč předpokládaný výnos není možné určit dopředu, ale odhaduje se
okolo 70.000 Kč. Následně p. Malý navrhnul kácení stromů svépomocí. Byl vyzván k předložení
nabídky na kácení dřevin, kterou by prováděla odborná firma. Dále pan Malý upozornil na
nesrovnalosti ve vytyčení pozemků Geodetem objednaným obcí. Předsedající navrhnul místní šetření
pro stanovení hranic pozemků. Stromy na pozemku pana Malého vykácí p. Malý svépomocí. P.
Havlíček vznesl dotaz proč nyní je potřeba v tak masovém měřítku kácení provádět. Problém je že
byly na zdravotní a bezpečnostní prořezy zajištěny posudky od ZO ČSOP Vlašim (Český svaz
ochránců přírody), které konstatovaly zanedbaný stav stromů a dřevin v katastru obou obcí. Kromě
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diskuze nad hranicí pozemků nikdo z přítomných občanů neprojevili nesouhlas s představeným
záměrem kácení dřevin v této lokalitě.
P. Bobek seznámil občany se situací v „ouvozu“.
Pan Suchý doporučil stromy co nejvíce omladit a navrhnul nevykácet stromy označené jako 13, 14,
23, 8 a 7. Tento návrh podpořili ostatní účastníci zasedání. Žádný další návrh od přítomných občanů
nebyl vznesen.
P. Bobek tedy představil návrh vyřezat náletové dřeviny a ovocné stromy a provést bezpečnostní a
zdravotní řez ostatních stromů. Určí - li arborista tento prořez jako bezúčelný z hlediska záchrany
stromů, bude postižený strom celkově odstraněn.

Návrh usnesení:
ZOKÚ schvaluje vyřezat náletové dřeviny a ovocné stromy a provést bezpečnostní a zdravotní
řez ostatních stromů. Určí - li arborista tento prořez jako bezúčelný z hlediska záchrany
stromů, bude postižený strom celkově odstraněn.
ZOKÚ schvaluje kácení topolové aleje z KÚ na starý želivec a nahradit jej novou výsadbou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
5. Schválení obecně závazné vyhlášky o zřízení společného školského obvodu

základní školy
Předsedající představil přítomným návrh vyhlášky o zřízení společného školského obvodu. Účelem
vyhlášky je zajistit dlouhodobou spolupráci s obcí Sulice na předškolním a školním vzdělávání dětí.
Návrh usnesení:
ZOKÚ schvaluje znění obecně závazné vyhlášky o zřízení společného školského obvodu
základní školy v předloženém znění.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
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Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

6. Projednání a rozhodnutí o termínu konání 4. zasedání zastupitelstva v roce 2016
Předsedající navrhl uspořádat další zasedání zastupitelstva v úterý 08. 03. 2016 od 17.00.
Návrh usnesení:
ZOKÚ pověřuje starostu obce svoláním 4. zasedání zastupitelstva obce Křížkový Újezdec
v roce 2016 na 08. 03. 2016 od 17.00.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.36 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Listina přítomných
2) Obecně závazná vyhláška
Zápis byl vyhotoven dne 19. února 2016.
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