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Obec Křížkový Újezdec 

ZÁPIS 

o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2015, konaného dne 24. listopadu 

2015 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 17:14 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. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 

přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

Ze zasedání se omluvila zastupitelka Ing. Kateřina Vacková. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu zastupitele Karla Krále a Radovana Filu. 

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 Karla Krále 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. 
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Místostarosta Ing. Marek Světlík navrhnul přidání bodu Schválení rozpočtového opatření č. 2 v roce 

2015 a Schválení poplatků za svoz odpadů a ze psů na rok 2016. 

Předsedající navrhl přidat bod Schválení smlouvy o vytvoření společného školského obvodu základní 

školy, Projednání obecně závazné vyhlášky Křížkový Újezdec o společném školském obvodu s obcí 

Sulice, Schválení nabídky a objednávky na aktualizaci projektu kanalizace a ČOV obce Křížkový 

Újezdec a Pověření starosty a místostarosty k podání žádosti o dotaci k výzvě Ministerstva pro místní 

rozvoj na výstavbu dětského hřiště v Čeněticích a opravy místních komunikací.  

 

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 rozpočtového opatření č. 2 v roce 2015 

5) Schválení poplatků za svoz odpadů a ze psů na rok 2016 

6) Schválení smlouvy o vytvoření společného školského obvodu základní školy 

7) Projednání obecně závazné vyhlášky Křížkový Újezdec o společném školském obvodu s obcí 

Sulice 

8) Schválení nabídky a objednávky na aktualizaci projektu kanalizace a ČOV obce Křížkový 

Újezdec 

9) Pověření starosty a místostarosty k podání žádosti o dotaci k výzvě Ministerstva pro místní 

rozvoj na výstavbu dětského hřiště v Čeněticích a opravy místních komunikací 

10) Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci 

11) Projednání a rozhodnutí termínu konání 10. zasedání zastupitelstva v roce 2015 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

4) Schválení rozpočtového opatření č. 2 v roce 2015 

Místostarosta Ing. Marek Světlík seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 2 v roce 

2015. Uvedl, že rozpočtové opatření č. 2 upravuje schválený rozpočet obce na rok 2015 v závislosti 

na skutečných příjmech a výdajích obce za období od 1. 1. 2015 a výhledu příjmů a výdajů do konce 

roku 2015. Navržené rozpočtové opatření bylo zpracováno podle skutečného stavu k 31. 10. 2015,  
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K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 

přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

 

Návrh usnesení: 

ZOKÚ schvaluje rozpočtové opatření č. 2 v roce 2015 ve znění předloženém místostarostou 

obce a ukládá mu zveřejnit schválené rozpočtové opatření na úředních deskách obce.  

 

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 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

5. Schválení poplatků za svoz odpadů a ze psů na rok 2016 

 

Místostarosta Ing. Marek Světlík informoval zastupitele o potřebě schválit výši poplatků na rok 

2016 za komunální odpad a poplatků ze psa. Navrhnul zachovat poplatky ve výši z letošního roku. Tj.: 

Výše poplatků za komunální odpad:     

52 svozů nádoby o objemu 110 l za kalendářní rok, tj. 1 krát týdně 2 500,00 Kč 

52 svozů nádoby o objemu 240 l za kalendářní rok, tj. 1 krát týdně 4 000,00 Kč 

26 svozů nádoby o objemu 110 l za kalendářní rok, tj. 1 krát za 14 dní 1 600,00 Kč 

15 jednorázových svozů nádoby o objemu 110 l 1 500,00 Kč 

Výše poplatků ze psa:     

Za prvního psa 300,00 Kč 

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 400,00 Kč 

Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo 

vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel 

sirotčího důchodu 200,00 Kč 

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle 

předchozího bodu tohoto ustanovení 300,00 Kč 

 

Návrh usnesení: 

ZOKÚ schvaluje výši poplatků na rok 2016 v předložené výši.  
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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 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

6. Schválení smlouvy o vytvoření společného školského obvodu základní školy  

Předsedající informoval zastupitele o možnosti uzavření smlouvy s obcí Sulice na vytvoření 

školského obvodu, aby byla zajištěna možnost umístění do školy dětí z obou obcí.  

 

Návrh usnesení: 

ZOKÚ schvaluje smlouvu o vytvoření společného školského obvodu základní školy s obcí 

Sulice.  

 

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 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

7) Projednání obecně závazné vyhlášky Křížkový Újezdec o společném školském obvodu 

s obcí Sulice 

  Předsedající informoval o potřebě schválení obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví část 

společného školského obvodu základní školy – Základní škola Sulice. Vyhláška by měla být schválena 

po vzniku organizace Základní škola Sulice, příspěvková organizace. 

 

ZOKÚ bere na vědomí. 

 

8) Schválení nabídky a objednávky na aktualizaci projektu kanalizace a ČOV obce 

Křížkový Újezdec 

Předsedající informoval zastupitele o probíhajících jednání ohledně realizace kanalizace a 

informoval zastupitele, že ve všech jednáních se naráží na skutečnost, že stávající projektová 
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dokumentace má propadlé stavební povolení. Pro všechna jednání je nutné mít projekt ve fázi 

platného Územního rozhodnutí a Stavebního povolení.  

 

Návrh usnesení: 

ZOKÚ schvaluje nabídku č. 15087 ze dne 19. 11. 2015 a objednávku na aktualizaci projektu 

kanalizace a ČOV obce Křížkový Újezdec od firmy Projekty Vodam s.r.o.  

 

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 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

9) Pověření starosty a místostarosty k podání žádosti o dotaci k výzvě Ministerstva pro 

místní rozvoj na výstavbu dětského hřiště v Čeněticích a opravy místních komunikací 

 

Předsedající informoval zastupitele o možnosti získání dotací na výstavbu dětského hřiště. V první 

fázi navrhnul realizaci dětského hřiště v Čeněticích. Dále pak informoval o dotačních titulech na 

opravy místních komunikací. Navrhnul rekonstrukci návsi v Křížkovém Újezdci. 

 

Návrh usnesení: 

ZOKÚ pověřuje starostu Ing. Jana Krále a místostarostu Ing. Marka Světlíka k podání žádosti o 

dotaci na výstavbu dětského hřiště v Čeněticích a schvaluje výstavbu dětského hřiště dle 

projektové dokumentace společnosti Erlis Projekt. ZOKÚ pověřuje starostu Ing. Jana Krále a 

místostarostu Ing. Marka Světlíka k podání žádosti o dotaci na rekonstrukci části návsi 

v Křížkovém Újezdci a zahájením přípravy podkladů pro provedení rekonstrukce.  

 

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 

 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 
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7. Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci 

 

a) ROZHODNUTÍ, Obecní úřad Kamenice, odbor stavební ze dne 6. 11. 2015, Spis. zn.: 

SU/03811/15/Ště, Č.j. 05958/15/SU o změně využití území na pozemku parc.č. 962, 963, 

992, 993 a 994 v katastrálním území Křížkový Újezdec, v obci Křížkový Újezdec 

b) KOLAUDAČNÍ SOUHLAS, Městský úřad v Říčanech, Odbor správních agend a dopravy ze 

dne 29. 10. 2015, č. ev. 77936/2015, č.j. 69012/2013-MURI/OSAD, který je dokladm o 

povoleném účelu užívání stavby III/00326a Petříkov – Křížkový Újezdec 

c) INFORMACE, Obecní úřad Kamenice, veřejné projednání návrhu Změny č. 3 Územního 

plánu obce Kamenice dne 5. Ledna 2016 od 18 hodin v Kulturním domě v Kamenici 

d) INFORMACE, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ 

ze dne 23. 11. 2015, č.j. V-21428/2015-209, Informace o vyznačení plomby, parcela 857/1 

katastrální území Čenětice, v obci Křížkový Újezdec, Smlouva o zřízení věcného břemene 

 

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

 

8. Projednání a rozhodnutí o termínu konání 10. zasedání zastupitelstva v roce 2015 

Předsedající navrhl uspořádat další zasedání zastupitelstva v úterý 15. 12. 2015 od 17.00.  

 

Návrh usnesení: 

ZOKÚ pověřuje Starostu obce svoláním 10. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec na 

15. 12. 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: 6 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 8 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) Rozpočtové opatření č. 2 

 

Zápis byl vyhotoven dne 3. prosince 2015. 


