Obec Křížkový Újezdec
ZÁPIS
o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2016, konaného dne 8. března
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 17:13 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 Petra Bobka a Radovana Filu.
Zapisovatelem Miroslava Alferyho.

K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.

Návrh usnesení:
ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Petra Bobka a Radovana Filu, zapisovatelem Miroslava Alferyho.

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 členům a
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající navrhl přidat bod Projednání výroční zprávy Eltodo osvětlení Týnec, k. s., Projednání
informace od společnosti Ekokom – zpětný odběr odpadu, Projednání žádosti společnosti 3E, s.r.o.,
Žádost o připojení na vodovodní řad, lokalita Z1 – 7, Stanovení ceny vodného pro rok 2016 a
Čtvrtletní správa společnosti VHS a.s.

Žádné jiné návrhy již 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 výroční správy Eltodo osvětlení Týnec, k. s.
5. Projednání informace od společnosti Ekokom – zpětný odběr odpadu
6. Projednání žádosti společnosti 3E, s.r.o.
7. Žádost o připojení na vodovodní řad, lokalita Z1 – 7
8. Stanovení ceny vodného pro rok 2016 a čtvrtletní zpráva společnosti VHS a.s.
9. Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci
10. Projednání o rozhodnutí termínu konání 5. zasedání zastupitelstva v roce 2016

Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

4.

Projednání výroční zprávy Eltodo osvětlení Týnec, k.s.

Předsedající seznámil zastupitele s výroční zprávou provozovatele veřejného osvětlení. Upozornil
zejména na blížící se termín ukončení smlouvy a převodu správy osvětlení na obec.

ZOKÚ bere na vědomí Výroční zprávu Eltodo osvětlení Týnec.

5.

Projednání informace od společnosti Ekokom – zpětný odběr odpadu

Předsedající seznámil přítomné se zprávou Ekokomu ohledně zpětného odkupu tříděného odpadu.

ZOKÚ ber na vědomí zprávu společnosti Ekokom.

6.

Projednání žádosti společnosti 3E, s.r.o.

Předsedající seznámil přítomné s výzvou společnosti 3E, s.r.o., aby obec uhradila zaslanou
fakturu za přípravu projektové dokumentace a stavebního povolení na rekonstrukci rybníku
v Čeněticích. Vzhledem k tomu, že smlouva se společností 3E, s.r.o. je uzavřena na projekt a stavební
povolení rybníků jak v obci Čenětice, tak Křížkový Újezdec, navrhuje předsedající uhradit jen část
faktury, aby byly uhrazeny náklady společnosti 3E, s.r.o. ale celou fakturu uhradit až po dokončení
celého díla dle smlouvy, tedy obou rybníků.

Návrh usnesení:
ZOKÚ pověřuje předsedajícího k projednání záležitosti se společností 3E, s.r.o. na částečnou úhradu
za provedené dílo na realizaci projektové dokumentace revitalizace náveských rybníků.

Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

7.

Žádost o připojení na vodovodní řad, lokalita Z1 – 7
Předsedající informoval zastupitele o žádosti o připojení na obecní vodovod investora

v lokalitě dle územního plánu Z1 – 7 v k.ú. Křížkový Újezdec.

Návrh usnesení:
ZOKÚ souhlasí s napojením lokality Z1 – 7, vodovodních přípojek v množství 10 ks a jeden ks
hydrantu, na obecní vodovodní řad. Připojovací poplatek za 1 vodovodní přípojku činí 40.000 Kč,
práce na obecním vodovodním řadu budou započaty po uhrazení připojovacích poplatků, tj.
400.000 Kč, nejpozději do 30. 06. 2016.

K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.

Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.36 hodin.

8.

Stanovení ceny vodného pro rok 2016 a čtvrtletní zpráva společnosti VHS Benešov

a.s.
Předsedající seznámil přítomné se čtvrtletní zprávou společnosti VHS Benešov, s.r.o.
Zejména upozornil na změnu ceny vodného pro rok 2016 o 8,5% na 40,47 Kč, vč. DPH.

ZOKÚ bere na vědomí čtvrtletní zprávu společnosti VHS Benešov a.s. a zvýšení ceny vodného na
40,47 Kč, vč. DPH.

9.

Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci

a) ZOKÚ schvaluje žádost o dotaci ve výši 5.000 Kč Českému svazu včelařů o.s. okr. org. Praha-východ,
základní org. Struhařov, evd. č. 11009 ič: 62936522.
b) ZOKÚ schvaluje žádost o dotaci pro SDH Křížkový Újezdec ve výši 50.000 Kč na činnost mládeže.
c) ZOKÚ schvaluje partnerskou smlouvu na MŠ Sulice.
d) ZOKÚ schvaluje termín inventarizace majetku obce na 14. 03. 2016.

K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.

Návrh usnesení:
ZOKÚ schvaluje body a) – d).

Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

10.

Projednání o rozhodnutí termínu konání 5. zasedání zastupitelstva v roce 2016

Předsedající navrhnul termín konání 5. zasedání zastupitelstva v roce 2016 na 26. 04. 2016.

Návrh usnesení:
ZOKÚ stanovuje termín 5. zasedání na 26. 04. 2016 od 17:00.

K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.

Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.36 hodin.

Přílohy zápisu:
1)

Listina přítomných

