Obec Křížkový Újezdec
ZÁPIS
o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2015, konaného dne 15. září
2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 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“). Předsedající omluvil ze
zasedání zastupitele Karla Krále.
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. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Kateřinu Vackovou a Miroslava Alferyho.
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 Ing. Kateřinu Vackovou a Miroslava Alferyho a zapisovatelem
Ing. Marka Světlíka.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
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.
Zastupitel Radovan Fila navrhnul přidání bodu zavedení evidence hřbitova
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:

Zahájení zasedání a zjištění usnášeníschopnosti
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Schválení žádosti o dotaci na předškolní vzdělávání paní Markéty Seibertové pro její
dceru, Natálii Seibertovou, v souvislosti se zajištěním předškolního vzdělávání obcí
5) Pověření starosty k uzavření smlouvy se společností CTS Corp, s.r.o.
6) Pověření starosty k uzavření smlouvy se společností ERLIS projekt, s.r.o
7) Pověření starosty k uzavření smlouvy se společností Svaz ochránců přírody Vlašim
8) Informace o stavu jednání se společností VODAM ohledně přípravy potřebných kroků
k zahájení územního řízení
9) Informace o aktuálním stavu pořízení 2. změny územního plánu
10) Rozhodnutí o konání podzimní brigády a přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad
11) Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci
12) Projednání a rozhodnutí termínu konání 8. zasedání zastupitelstva v roce 2015
13) Zavedení evidence hřbitova
1)
2)
3)
4)

Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

4. Schválení žádosti o dotaci na předškolní vzdělávání paní Markéty Seibertové pro její
dceru, Natálii Seibertovou, v souvislosti se zajištěním předškolního vzdělávání obcí
Ing. Marek Světlík informoval přítomné o žádosti paní Markéty Seibertové o dotaci na předškolní
vzdělávání ve výši 4.000 Kč. Jedná se o úhradu předškolního vzdělávání její dcery v MŠ Průhonice.
Dále uvedl, že tato částka nepřesahuje příspěvek obce na předškolní vzdělávání ve spádové MŠ
Sulice.
17:08 se dostavil zastupitel Karel Král.
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Návrh usnesení:
ZOKÚ schvaluje dotaci paní Seibertové ve výši 4.000 Kč na předškolní vzdělávání v MŠ
Průhonice pro rok 2015 / 2016.
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: 1
Usnesení č. 3 bylo schváleno

5. Pověření starosty k uzavření smlouvy se společností CTS Corp, s.r.o.
Předsedající informoval přítomné o jednání se společností CTS Corp., s.r.o. ohledně zajištění
dotací pro revitalizace rybníků v Čeněticích a Křížkovém Újezdci. Smlouvy od společnosti ještě nebyly
dodány, budou tak představeny na dalších zasedání zastupitelstva.
ZOKÚ bere na vědomí informace o probíhajících jednáních se společností CTS Corp., s.r.o.
ohledně zajištění dotací na revitalizace rybníků v Křížkovém Újezdci a Čeněticích.
6. Pověření starosty k uzavření smlouvy se společností ERLIS projekt, s.r.o
Předsedající informoval přítomné o jednání se společností ERLIS projekt, s.r.o. ohledně zajištění
projektové dokumentace a dotací pro revitalizace budovy Obecního úřadu a hasičské zbrojnice
v Čeněticích.
Smlouvy od společnosti ještě nebyly dodány, budou tak představeny na dalších zasedání
zastupitelstva.
ZOKÚ bere na vědomí informace o probíhajících jednáních se společností ERLIS projekt, s.r.o.
ohledně revitalizace budovy Obecního úřadu a hasičské zbrojnice v Čeněticích.
7. Pověření starosty k uzavření smlouvy se společností Svaz ochránců přírody Vlašim
Předsedající informoval přítomné o probíhajícím jednání se společností Svaz ochránců přírody
Vlašim na zajištění projektu a dotace na obnovu stromořadí podél cest v katastru obou obcí. Cesty
budou osázeny jak ovocnými stromy, tak lipami, duby, buky.
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ZOKÚ bere na vědomí informace o probíhajících jednáních se spolčeností Svaz ochránců
přírody Vlašim ohledně obnovy některých stromořadí v katastru obcí Křížkový Újezdec a
Čenětice.

8. Informace o stavu jednání se společností VODAM ohledně přípravy potřebných kroků k
zahájení územního řízení
Předsedající informoval přítomné o doručení nabídky od společnosti Vodam na obnovu
stavebního povolení pro kanalizaci. Je nutné zvážit varianty realizace ČOV v obcích, tedy použité
technologie, počet ČOV/přečerpávacích stanic atd. Proto proběhne další pracovní schůzka 23. 09.
v 17:00
ZOKÚ bere na vědomí informace o nabídce společnosti VODAM na prodloužení územního
rozhodnutí a stavebního povolení.

9. Informace o aktuálním stavu pořízení 2. změny územního plánu
Zastupitelka Ing. Kateřina Vacková informovala přítomné, že vzhledem k dovolené paní architekty
Kolářové nedošlo k žádnému posunu. Nové informace tak předloží na příštím zasedání zastupitelstva
obce.
ZOKÚ bere na vědomí, že z důvodu dovolené paní Kolářové nedošlo k posunu pořízení změny
územního plánu.
10. Rozhodnutí o konání podzimní brigády a přistavení kontejnerů na velkoobjemový
odpad
Předsedající navrhnul organizaci podzimní brigády a přistavení kontejnerů na velkoobjemový
odpad. Termín brigády na 24. 10. 2015 od 9.00 a přistavení kontejnerů během pátku 23. 10. 2015.
ZOÚK schvaluje organizování podzimní brigády na 24. 10. 2015. od 9.00 a objednání kontejnerů
na velkoobjemový odpad od pátku 23. 10. 2015 do obou obcí.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Výsledek hlasování:
Pro: 7

4

Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
11. Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci
a) Předsedající informoval, že se podařilo zajistit místo na školní rok 2015/2016 pro 7 dětí ve
školce na Želivci a spádovost na ZŠ Kostelec u křížku - Želivec
b) Upozornění společnosti ČEZ na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
v době od 1. 11. do 15. 11. V případě, že nedojde k odstranění, zajistí odstranění ČEZ
c) Pozvánka na jednání s členskými obcemi „Svazku obcí pro dopravu v jižním regionu“
d) Pozvánka na jednání s členskými obcemi „Pražského jihovýchodního regionu“
e) Předsedající informoval o Oznámení MUDr. Věry Klenerové, ohledně jejího názoru, podle nějž
došlo při rekonstrukci silnice na Petříkov k narušení jejích vlastnických práv
f)

Pozvánka na valnou hromadu České Spořitelny 18. 9. 2015

ZOKÚ bere na vědomí informace v bodě a) – f).
12. Evidence hřbitova
Zastupitel Fila informoval o neexistující evidenci míst na hřbitově v KÚ. Navrhnul vyvěšení výzvy,
aby se vlastnící hřbitovních míst přihlásili panu Filovi. Předsedající navrhl označit všechny hroby čísly
a následně vyvěsit uvedenou výzvu.
ZOKÚ pověřuje zastupitele Filu zajištěním číselného označení jednotlivých hrobů a vyvěšením
výzvy, aby se vlastníci hrobů přihlásili k evidenci.
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. 5 bylo schváleno
13. Projednání a rozhodnutí o termínu konání 8. zasedání zastupitelstva v roce 2015
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Předsedající navrhl uspořádat další zasedání zastupitelstva v úterý 20. 10. 2015 od 17.00.
Návrh usnesení:
ZOKÚ pověřuje Starostu obce svoláním 8. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec na
20. 10. 2015 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
Usnesení č. 6 bylo schváleno
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.30 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Listina přítomných
2) Zveřejněné oznámení o konání zastupitelstva
Zápis byl vyhotoven dne 25. září 2015.
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