Obec Křížkový Újezdec
ZÁPIS
o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2017, konaného dne 1. srpna
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 zahájeno v 17:13 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. Zapisovatelem Ing. Marka Světlíka.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Návrh usnesení:
ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Ing. Kateřinu Vackovou a Radovana Filu, zapisovatelem Ing.
Marka 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 partnerské smlouvy s obcí Sulice, Projednání doplatku vodovodu Kamenicko,
Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku p. č. 947 v k. ú. Křížkový
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Újezdec a Projednání přijetí dotace na pořízení kompostérů, dále navrhnul vyřadit bod Projednání
rozpočtového opatření č. 7.
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
4)
Projednání četnosti svozu tříděného odpadu
5)
Projednání partnerské smlouvy s obcí Sulice
6)
Projednání doplatku vodovodu Kamenicko
7)
Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku p. č. 947 v k. ú.
Křížkový Újezdec
8)
Projednání přijetí dotace na Pořízení kompostérů
9)
Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci
10)
Projednání a rozhodnutí termínu konání 6. zasedání zastupitelstva v roce 2017
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
4.

Projednání četnosti svozu tříděného odpadu

Místostarosta p. Alfery informoval zastupitele o nedostatečné kapacitě kontejnerů na tříděný
odpad – plasty. Řešením je opětovné navýšení počtu kontejnerů nebo zvýšení frekvence vývozu
kontejnerů. Vzhledem k již velkému množství kontejnerů doporučuje zvýšení frekvence vývozu kontejnerů na 2x týdně za cenu 17.100 Kč ročně.
Návrh usnesení:
ZOKÚ souhlasí s návrhem zvýšení frekvence vývozu kontejnerů na tříděný odpad – plasty na 2x
týdně a pověřuje místostarostu p. Alferyho zajištěním četnější frekvence odvozu odpadu.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
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5.

Projednání partnerské smlouvy s obcí Sulice

Předsedající informoval přítomné, že Partnerská smlouva s obcí Sulice je platná vždy na jeden
rok a je tak nutné projednat její opětovné uzavření. Smlouva zajištuje spolupráci obcí v předškolním a školním vzdělávání a provozu knihovny. Smlouva byla zastupitelům zaslána v předstihu k prostudování.
Návrh usnesení:
ZOKÚ schvaluje Partnerskou smlouvu s obcí Sulice v předloženém znění a pověřuje starostu obce
jejím podpisem.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
6.

Projednání doplatku vodovodu Kamenicko

Předsedající informoval zastupitele o tom, že zbývá doplatit 576.000 Kč obci Kamenice za
stavbu vodovodu v obci. Na základě jednání s obcí Kamenice je nutné projednat formu doplacení
částky.
Návrh usnesení:
ZOKÚ bere na vědomí potřebu doplacení vodovodu Kamenicko ve výši 576.000 Kč a pověřuje
předsedajícího jednáním s obcí Kamenice o doplacení částky ve 4 splátkách během 4 let.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
7.
Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku p. č. 947 v k. ú.
Křížkový Újezdec
Zastupitel p. Bobek informoval zastupitele, že v souvislosti se zajištěním stavebního povolení na
stavbu kanalizace v obci je nutné projednat uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti na pozemku p. č. 947 v k. ú. Křížkový Újezdec se společností Lesy České republiky, s.p.
Smlouva byla zastupitelům zaslána v předstihu k nastudování.
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Návrh usnesení:
ZOKÚ schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku p. č. 947
v k. ú. Křížkový Újezdec v předloženém znění a pověřuje předsedajícího jejím podpisem.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
8.

Projednání přijetí dotace na Pořízení kompostérů

Předsedající informoval zastupitele o schválení žádosti o dotaci na pořízení kompostérů ve výši
871.140 Kč. Kompostéry jsou určeny k dlouhodobému zapůjčení pro domácnosti v obci a řeší tak
problematiku likvidace bioodpadu.
ZOKÚ schvaluje přijetí dotace OPŽP v projektu Pořízení kompostérů obec Křížkový Újezdec. ZOKÚ
pověřuje starostu obce, aby pověřil společnost DLC management s.r.o. zajištěním výběrového řízení na dodavatele kontejnerů a uzavřením smlouvy s výhercem výběrového řízení.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
9.

Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci

a)
ŽÁDOST o schválení pronájmu Čenětické klubovny na oslavu 30. narozenin na pátek 18. 8.
2017 od 15.00 do 22.00
b)
VYJÁDŘENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY na pozemku parc. č. 107, katastrální území Křížkový Újezdec
c)
ŽÁDOST o schválení velkoobjedmového odběru vody pro podnikatelské účely v obci Křížkový Újezdec
d)
ŽÁDOST o vyjádření ke stavbě mola na Samkově rybníku
e)
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, Stavební odbor Městského úřadu Říčany, SPIS. ZN.:11454/2017/Vy,
Č. J.: 32301/2017-MURI/OSÚ/808 ze dne 23. 6. 2017 Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a §
9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y 14 - golfové hřiště, RPC Nebřenice
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f)
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - Obecní úřad Kamenice, stavební úřad, Spis.zn.: SU/02492/17/Pe
Kamenice, dne 19.6.2017, Č.j. 03714/17/SU, Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Křížkový Újezdec - kanalizace a ČOV
g)
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, Obecní úřad Kamenice, stavební úřad,Spis.zn.: SU/02650/17/Pe Kamenice, dne 30.6.2017, Č.j. 04123/17/SU Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu rozhodnutí o změně využití území pro účely zřízení zahrady na pozemku parc. č. 56/2
(ostatní plocha) v katastrálním území Křížkový Újezdec, v obci Křížkový Újezdec
h)
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ, Obecní úřad Kamenice, stavební úřad, Spis.zn.:
SU/04566/17/Pet, dne 25.7.2017, Č.j. 04588/17/SU, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: studna na pozemku parc. č. 839/4 v katastrálním území Čenětice, obec Křížkový Újezdec, část obce Čenětice
i)
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ, Obecní úřad Kamenice, stavební úřad, Spis.zn.:
SU/04567/17/Pet, dne 25.7.2017, Č.j. 04593/17/SU žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: studna na pozemku parc. č. 839/3 v katastrálním území Čenětice, obec Křížkový Újezdec, část obce Čenětice
Návrh usnesení:
ZOKÚ schvaluje pronájem klubovny v bodě a), v bodě b) souhlasí s umístěním a projektem domu,
nesouhlasí s navrženým umístěním dočasného oplocení a navrhujeme odkup pásma obcí pro
umístění chodníku podél celého pozemku, nesouhlasí s umístěním sjezdu na místní komunikaci
dle předložené dokumentace, v bodě c) schvaluje velkoobjemový odběr vody za běžných komerčních podmínek, v bodě d) nesouhlasí s předloženým projektem z důvodu nevyjasněných vlastnických práv dotčených pozemků a bere na vědomí informace v bodech e) až i).
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
10.

Projednání o rozhodnutí termínu konání 6. zasedání zastupitelstva v roce 2017
Předsedající navrhnul termín 6. zasedání zastupitelstva obce Křížkový Újezdec na 26. 9. 2017.

Návrh usnesení:
ZOKÚ schvaluje termín 6. zasedání zastupitelstva v roce 2017 na 26. 9. 2017.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
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Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 17:55.
Přílohy zápisu:
1)

Listina přítomných

Zápis byl vyhotoven dne 7. srpna 2017.
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