
 

Obec Křížkový Újezdec 
 

ZÁPIS 
 

o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2016, konaného dne 16. srpna 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 
17:22 starostou Ing. Janem Králem (dále jen „předsedající“). 
 

1. Zahájení zasedání a zjištění usnášeníschopnosti 
 
Předsedající konstatoval, že přítomno jsou 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 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: 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. Místostarosta Ing. Marek Světlík 
navrhnul vyloučit bod Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci a navrhnul 
tento bod probrat na následujícím zasedání zastupitelstva. 
 
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) Schválení přijmutí dotace a uzavření smlouvy o dotaci se Středočeským krajem na výstavbu dětské-
ho hřiště v Čeněticích 
5) Schválení uzavření Smlouvy o dílo s výhercem výběrového řízení na stavbu dětského hřiště v Čeně-
ticích 
6) Projednání a rozhodnutí termínu konání 9. zasedání zastupitelstva v roce 2016 
 

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

4. Schválení přijmutí dotace a uzavření smlouvy o dotaci se Středočeským krajem na výstavbu 
dětského hřiště v Čeněticích 

 
Místostarosta Ing. Marek Světlík seznámil zastupitele se schválením žádosti o dotaci na stavbu dětského 

hřiště Zastupitelstvem Středočeského kraje ve výši 490.000 Kč. Pro přijmutí dotace je nutné schválení 
dotace a smlouvy s krajským úřadem zastupitelstvem obce. Smlouva byla zastupitelům zaslána v předstihu. 

 
Návrh usnesení: 

ZOKÚ schvaluje přijmutí dotace na stavbu Dětského hřiště v obci Křížkový Újezdec – Část obce Čenětice a 
pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dotaci s Krajským úřadem Středočeského kraje. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 

5. Schválení uzavření Smlouvy o dílo s výhercem výběrového řízení na stavbu dětského hřiště v 
Čeněticích 

 
 Místostarosta Ing. Marek Světlík seznámil přítomné s vyhlášením, průběhem a výsledkem výběrového 
řízení na dodavatele stavby Dětského hřiště v obci Křížkový Újezdec – část obce Čenětice. Výhercem 
výběrového řízení je firma HS, spol. s r.o., jejíž nabídka je 667.980 Kč bez DPH. Náklady na hřiště tedy budou 
808.255,80 Kč vč. DPH, přičemž 490.000 Kč bude hrazeno z krajské dotace. Obec tedy výstavba dětského 
hřiště přijde na 318.255,80 Kč vč. DPH. 

 
Návrh usnesení: 

ZOKÚ bere na vědomí výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Dětského hřiště v obci Křížkový 
Újezdec – část obce Čenětice a pověřuje starostu obce uzavřením Smlouvy o dílo s firmou HS, spol. s r. o. 
na stavbu Dětského hřiště v obci Křížkový Újezdec – Část obce Čenětice. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 



 

6. Projednání o rozhodnutí termínu konání 9. zasedání zastupitelstva v roce 2016 
 

 Předsedající navrhnul termín 9. zasedání zastupitelstva obce Křížkový Újezdec na 06. 09. 2016. 
 
Návrh usnesení: 

ZOKÚ schvaluje termín 9. zasedání zastupitelstva v roce 2016 na 06. 09. 2016. 
 

K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 

Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 18:07. 
 
Přílohy zápisu: 
 

1) Listina přítomných 
 

 
Zápis byl vyhotoven dne 16. srpna 2016. 


