Obec Křížkový Újezdec
ZÁPIS
o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2015, konaného dne 20. října
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 17:08 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 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: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
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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.
Místostarosta Ing. Marek Světlík navrhnul přidání bodu Schválení podání žádosti o dotaci na
revitalizaci rybníka v Čeněticích.
Předsedající navrhl přidat bod Schválení žádosti o dotaci na obnovu stromořadí v obcích.
Zastupitel Karel Král navrhl přidat bod Informace o zasedání kontrolního výboru obce Křížkový
Újezdec.
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:
1) Zahájení zasedání a zjištění usnášeníschopnosti
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Schválení podání žádosti o dotaci na revitalizaci rybníka v Čeněticích
5) Schválení žádosti o dotaci na obnovu stromořadí v obcích
6) Informace o zasedání kontrolního výboru obce Křížkový Újezdec.
7) Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci
8) Projednání a rozhodnutí termínu konání 8. zasedání zastupitelstva v roce 2015

Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
4) Schválení podání žádosti o dotaci na revitalizaci rybníka v Čeněticích
Předsedající informoval přítomné o rozpracování záměru revitalizace rybníka v Čeněticích.
V rámci operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu je
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možné podat žádost o dotaci na tuto akci. Předsedající navrhnul pověřit starostu Ing. Jana Krále a
místostarostu Ing. Marka Světlíka podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci zmíněného rybníka.

Návrh usnesení:
ZOKÚ pověřuje starostu Ing. Jana Krále a místostarostu Ing. Marka Světlíka podáním žádosti o
dotaci na revitalizaci rybníka v Čeněticích.
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. 3 bylo schváleno

5. Schválení žádosti o dotaci na obnovu stromořadí v obcích
Předsedající informoval přítomné o rozpracování záměru výsadby stromořadí podél cest
v Křížkovém Újezdci a Čeněticích. V rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny je
možné podat žádost o dotaci na tuto akci. Předsedající navrhnul pověřit starostu Ing. Jana Krále a
místostarostu Ing. Marka Světlíka podáním žádosti o dotaci na realizaci stromořadí v katastrech obcí.

Návrh usnesení:
ZOKÚ pověřuje starostu Ing. Jana Krále a místostarostu Ing. Marka Světlíka podáním žádosti o
dotaci na obnovu stromořadí v katastrech Křížkový Újezdec a Čenětice.

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
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Usnesení č. 4 bylo schváleno

6. Informace o zasedání kontrolního výboru obce Křížkový Újezdec.
Zastupitel Karel Král informoval zastupitelstvo o zasedání kontrolního výboru obce. V rámci
šetření výbor zkontroloval plnění usnesení ze zastupitelstev v letošním roce.

ZOKÚ bere na vědomí informace uvedené zastupitelem Karlem Králem.

7. Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci
a) VYROZUMĚNÍ o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-14716/2015209 - Vlastnictví pozemku 732/6 v k.ú. Čenětice o rozloze 83 m2.
b) ROZHODNUTÍ, Obecní úřad Kamenice, odbor stavební ze dne 9. 9. 2015, Spis. zn.:
SU/03902/15/Ur, Č.j. 04668/15/SU o prodloužení platnosti územního rozhodnutí ze dne
13.11.2013, pod spis.zn. SU/04867/13/Ště, o umístění stavby kaskáda mokřadních tůní
Čenětice na pozemku parc.č. 647, 651, 668/2 v katastrálním území Čenětice, v obci Křížkový
Újezdec, část obce Čenětice
c) ROZHODNUTÍ, Obecní úřad Kamenice, odbor stavební, ze dne 09. 09. 2015, Spis. zn.:
SU/04542/15/Pro, Č.j. 04662/15/SU v y d á v á ú z e m n í s o u h l a s s umístěním stavby
Křížkový Újezdec – kNN - pro p. č. 916/13 č. st. IV-12-6018739 na pozemcích parc. č.
916/13, 916/14 v katastrálním území Křížkový Újezdec, v obci Křížkový Újezdec
d) ROZHODNUTÍ, Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu skokan
zelený (Rana esculenta) – oprava Náveského rybníka v k. ú. Čenětice
e) OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - terénní úpravy na pozemku parc. č. 962, 963,
992, 993, 994 v katastrálním území Křížkový Újezdec, v obci Křížkový Újezdec.
f)

VYROZUMĚNÍ o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-15672/2015209 – Zřízení věcného břemene, parcela 881 a 721/5 v k. ú. Křížkový Újezdec pro ČEZ
Distribuce, a.s.

g) VÝZVA k doplnění - k žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení (dále jen "společného rozhodnutí") na stavební úpravy, přístavba garážového stání
pro hasičskou techniku a nástavba společenské místnosti na pozemku st. p. 109, parc. č.
58/1 v katastrálním území Křížkový Újezdec, v obci Křížkový Újezdec.
h) ROZHODNUTÍ
a) odvolání, ze dne 9. 7. 2015, proti rozhodnutí Obecního úřadu Kamenice, odbor
stavební, ze dne 11. 6. 2015 č. j. 03043/15/SU, spis. zn. SU/02371/15/Pe se zamítá
b) rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 11 .6. 2015 č. j. 03043/15/SU, spis. zn.
SU/02371/15/Pe, umístěna a povolena stavba rodinného domu, včetně přípojky
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vodovodu a elektro, DČOV a oplocení, na pozemku parc. č. 916/13 v katastrálním
území Křížkový Újezdec se potvrzuje
i)

INFORMACE k objednávkám identifikačních známek pro provozování výherních hracích
přístrojů (VHP) na rok 2016

j)

VYJÁDŘENÍ Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského
kraje k přiznání dotace z Operačního programu Životní prostředí na akci „Rekonstrukce
Návesního rybníka v k. ú. Čenětice"

k) POZVÁNÍ na ustavující schůzi pro školství v rámci ORP Říčansko, realizaci místního akčního
plánu rozvoje vzdělávání (MAP)
l)

VÝZVA k účasti na závěrečné prohlídce - III/00326A Petříkov - Křížkový Újezdec

ZOKÚ bere na vědomí informace v bodě a) – l).

8. Projednání a rozhodnutí o termínu konání 9. zasedání zastupitelstva v roce 2015
Předsedající navrhl uspořádat další zasedání zastupitelstva v úterý 24. 11. 2015 od 17.00.
Návrh usnesení:
ZOKÚ pověřuje Starostu obce svoláním 9. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec na
24. 11. 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. 5 bylo schváleno

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.30 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Listina přítomných
2) Zveřejněné oznámení o konání zastupitelstva
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3) Zápis ze zasedání kontrolního výboru Obce Křížkový Újezdec
Zápis byl vyhotoven dne 28. října 2015.
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