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Obec Křížkový Újezdec 
 
 

ZÁPIS 
 
o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2023, konaného dne 30. ledna 

2023 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Křížkový Újezdec. 
 
 Zasedání Zastupitelstva (dále jen „ZOKÚ“) obce Křížkový Újezdec (dále jen „obec“) bylo zahá-

jeno v 18:00 starostou Ing. Ondřejem Bobkem (dále jen „předsedající“). 
 
1. Zahájení zasedání a zjištění usnášení schopnosti 
 
Předsedající konstatoval, že přítomno je šest (6) členů zastupitelstva z celkového počtu sedmi (7) 

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 
 
Usnesení č. 1 bylo schváleno 
 
 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu zastupitele Martinu Krechlerovou a Ing. Adinu Alfery.  

Zapisovatelem Ing. Marka Světlíka. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Martinu Krechlerovou a Ing. Adinu Alfery, zapisovatelem 

Ing. Marka Světlíka. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 
3. Schválení programu 
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu doručeným členům zastupitelstva a zveřejně-

ným na Úřední desce. 
 
Následně vyzval přítomné k předložení návrhů na rozšíření programu. Zastupitelé navrhnuli doplnit 

program o tyto body: 
 
- Projednání žádosti o příspěvek Českého svazu včelařů 
 
Žádné další návrhy nebyly vzneseny. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje následující program zasedání: 
 
1) Zahájení zasedání a zjištění usnášeníschopnosti 
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2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3) Schválení programu 
4) Projednání aktualizovaného střednědobého rozpočtového výhledu 
5) Rozpočtové opatření č.1/2023 
6) Projednání žádosti o příspěvek Českého svazu včelařů 
7) Různé 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 
18:07 se dostavila zastupitelka Mgr. Renáta Bohuslavová 
 
4. Projednání aktualizovaného střednědobého rozpočtového výhledu 
 
Místostarosta Ing. Marek Světlík informoval přítomné, že během revize podkladů pro sestavování 

rozpočtu na rok 2023 bylo zjištěno, že střednědobý rozpočtový výhled na roky 2022 – 2024 předpokládá 
majoritu investic do II. etapy kanalizace na rok 2023. Vzhledem k prodloužení územního řízení a stále 
ještě nerozhodnuté žádosti o dotaci lze předpokládat přesun větší části výdajů na rok 2024. To je zohled-
něno v rozpočtu na rok 2023 a rozpočet se tak rozchází s výhledem připravovaným na konci roku 2021. 
Z toho důvodu byl připraven aktualizovaný rozpočtový výhled, který tyto změny zohledňuje. 

Aktualizovaný rozpočtový výhled předpokládá na rok 2023 příjmy 6.110.000 Kč a výdaje 6.990.000 
Kč a na rok 2024 příjmy 14.260.000 Kč a výdaje 17.150.000 Kč. 

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje Aktualizovaný střednědobý rozpočtový výhled na rok 2022 – 2024 v předlo-

ženém znění. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
 
5. Rozpočtové opatření č.1/2023 
 
Místostarosta Ing. Marek Světlík informoval přítomné, že během kontroly z krajského úřadu bylo 

doporučeno změnit účtování splátek za úvěr na výstavbu I. etapy kanalizace. Je proto nutné v rozpočtu 
navýšit výdaje v položce 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků a ponížit 
výdaje v paragrafu 2321. To je možné pomocí předloženého Rozpočtového opatření č.1.  

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 v 2023 v předloženém znění. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
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Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 
6. Projednání žádosti o příspěvek Českého svazu včelařů 
 
Předsedající informoval přítomné, že v týdnu byla doručena žádost o příspěvek Českému svazu 

včelařů. Obec podporuje podobné aktivity a svazu přispívá každý rok částkou 5.000 Kč. Doporučil proto 
přispět stejnou částkou i letos. 

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje příspěvek Českému svazu včelařů ve výši 5.000 Kč a pověřuje Starostu 

obce podpisem darovací smlouvy pro tento příspěvek. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
7. Různé 
 
1) Zlepšení informovanosti občanů: 
Mgr. Renáta Bohuslavová informovala přítomné, že se podařilo nově zprovoznit Facebookové 

stránky obce (je možné je vyhledat pod Obec Křížkový Újezdec) a jejich obsah průběžně vzniká.  
Předsedající dále informoval přítomné, že probíhají jednání se společností Galileo jak zlepšit infor-

movanost občanů. Společnost Galileo nabízí ucelený systém informování občanů. 2 klíčové prvky jsou 
webové stránky a elektronická úřední deska. Nabízená tvorba webových stránek je v souladu se záko-
nem 99/2019 Sb. Tato společnost vytvořila a provozuje webové stránky obcím jako Radějovice, Čestlice, 
Dobřejovice a další. Jejich řešení umí za příplatek i aplikaci pro mobilní telefony nebo notifikaci o nových 
příspěvcích přes email či SMS. 

Společnost dále nabízí zmíněnou elektronickou úřední desku. Ta umožňuje zpřístupnit občanům 
větší obsah než současná úřední deska na obecním úřadu, kam se nevejdou vždy všechny stránky zve-
řejňovaných dokumentů. Dále umožňuje občanům zobrazit webové stránky obce. V případě zájmu je 
možné zobrazovat sekce nebo příspěvky zájmových sdružení jako myslivci nebo SDH. Tvorbu webových 
stránek nabízí tato společnost za 34.500 Kč bez DPH a měsíční provoz za 850 Kč bez DPH. Elektronic-
kou úřední desku pak nabízí za 8.256 Kč bez DPH. 

Ing. Adina Alfery navrhla zjistit cenu tvorby www stránek od další firmy dostupné na www.webpro-
obce.cz. Předsedající zjistí cenové podmínky tvorby webu a nabídku služeb od této firmy. Následně bude 
informovat zastupitele a souhlas zastupitelů proběhne per rollam. 

 
2) Zajištění lesního hospodáře 
Ing. Marek Světlík informoval přítomné, že se podařilo zajistit lesního hospodáře, Ing. Josefa 

Štveráčka, který s obcí spolupracoval již dříve. Cena za služby je 8.000 Kč vč. DPH / ročně. 
 
ZOKÚ schvaluje výběr lesního hospodáře Ing. Josefa Štveráčka a souhlasí s cenou 8.000 Kč 

vč DPH ročně. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 
 

http://www.webproobce.cz/
http://www.webproobce.cz/
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3) Další zasedání zastupitelstva obce se bude konat 27. 2. 2023 od 18:00. 
 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 19:42. 
 
 
Přílohy zápisu: 
 
1) Listina přítomných 
 
Zápis byl vyhotoven dne 6. února 2023. 


