Obec Křížkový Újezdec
ZÁPIS
o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2015, konaného dne 17.
února 2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křížkový Újezdec.
Zasedání Zastupitelstva (dále jen „zastupitelstvo“) obce Křížkový Újezdec (dále jen „obec“)
bylo zahájeno v 17:08 dosavadním starostou Mgr. Zdeňkem Milíkem (dále jen „dosavadní starosta“).
1) Zahájení zasedání a zjištění usnášeníschopnosti
Předsedajícím zasedání byl určen zastupitel Ing. Jan Král (dále jen „předsedající“).
Předsedající konstatoval, že přítomni jsou čtyři (4) členi zastupitelstva z celkového počtu čtyř (4) 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: 4
Proti: 0
Zdrželi se: 0
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Karla Krále 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:
Zastupitelstvo obce Křížkový Újezdec určuje ověřovateli zápisu Karla Krále a Miroslava
Alferyho a zapisovatelem Ing. Marka Světlíka.
Výsledek hlasování:
Pro: 4
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.
Předsedající dále navrhnul doplnit program o body „Projednání výsledku inventarizace“,
„Projednání IT podpory úřadu a zajištění účetní obce“, „Prořez dřevin“, „Kontrola usnesení a plnění
zadaných úkolů“ a „Svoz biodpadu „ .
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům. Žádné další návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Křížkový Újezdec schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení zasedání a zjištění usnášeníschopnosti
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Schválení programu
4) Projednání IT podpory úřadu a zajištění účetní obce
5) Projednání výsledků inventarizace
6) Prořez dřevin
7) Kontrola usnesení a plnění zadaných úkolů
8) Svoz biodpadu
9) Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci
10) Projednání a rozhodnutí termínu konání 3. zasedání zastupitelstva v roce 2015
Výsledek hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
4) Projednání IT podpory úřadu a zajištění účetní obce
Na zasedání zastupitelstva se dostavil p. Martin Hruška. Informoval zastupitele o uzavření
smlouvy na poskytování IT podpory úřadu s dosavadním starostou do 31. 3. 2015. Dále informoval
zastupitele, že nemá zájem ve spolupráci pokračovat.
Zastupitel M. Alfery dále informovat zastupitele o zajištění nové účetní, pí. Šilerové.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Křížkový Újezdec bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy na
zajištění IT podpory obce do 31. 3. 2015.
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Zastupitelstvo obce Křížkovvý Újezdec pověřuje dosavadního starostu uzavřením smlouvy
na dobu trvání půl roku s účetní pí. Šilerovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
5) Projednání výsledků inventarizace
Během inventury bylo zjištěno, že není možné dohledat akcie společnosti Středočeská
energetická a.s. Ostatní nedostatky, projekt na opravu rybníka v Čeněticích a pozemek chybně
zapsaný v účetnictví obce, byly odstraněny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Křížkový Újezdec pověřuje dosavadního starostu obce, aby písemnou
formou oslovil ČEZ a.s., nástupnickou organizaci Středočeské energetické a.s. a zjistil stav
zmíněných akcií.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
6) Prořez dřevin
Předsedající Ing. Král předložil nabídku p. Romana Topola na bezpečnostní prořez stromů v obou
obcích.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Křížkový Újezdec bere na vědomí předloženou nabídku p. Romana Topola,
certifikovaného arboristy, a pověřuje Marka Světlíka zajištěním další nabídky na bezpečnostní
prořez ve stejném rozsahu.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
7) Kontrola usnesení a plnění zadaných úkolů
Otevřené úkoly a usnesení ze zastupitelstva dne 09. 12. 2015:
-

bod 9) Projednání závěrečného rozpočtového opatření č. 6 v roce 2014 - uzavřeno

-

bod 11) Informace o příkazu k provedení inventarizace majetku obce ke dni 31. 12. 2014 –
uzavřeno

-

bod 12) Projednání a rozhodnutí o pověření vybraného člena zastupitelstva obce ve věcech
pořízení územního plánu obce a informování o stavu rozpracovaného územního plánu –
uzavřeno - Schůzka domluvena 25. 2. v 16.00 s pořizovatelkou Územního plánu

-

bod 14) Projednání plánu a zajištění úklidu autobusových zastávek a okolí sběrných
kontejnerů – bod zrušen

-

bod 16) Informování o stavu řízení rozdělení obecních pozemků - dětská hřiště – uzavřeno –
proběhlo jednání se stavebním úřadem, na jehož základě bude podána žádost na Katastrální
úřad, zastupitelstvo bude do 25. 2. informováno o stavu podání žádosti

-

bod 17) Informace o stavu, provedených úkonech v záležitosti propadlého stavebního
povolení na kanalizační řad a ČOV – uzavřeno - dosavadní starosta kontaktuje Ing. Matušku
a naplánuje s ním schůzku na dojednání detailů doplnění projektové dokumentace o podklady
potřebné k opětovnému získání stavebního povolení a digitální verzi projektu a následně
informoval zastupitele.

-

bod 22) Informace, projednání a schválení záležitostí vyplývajících ze správních řízení,
žádostí a návrhů doručených obci (informace o došlé a odeslané poště)
a) zajištění schůzky se starostu obce Modletice – nebyl splněn, dosavadní starosta
kontaktuje starostu obce Modletice a do 25. 2. představí zastupitelstvu návrh řešení opravy
poškozené komunikace
u) dotaz na těžbu dřeva v obecním lese – nebyl splněn, v případě provedení těžby i
přes nesouhlas nesmí dojít k proplacení fakturované částky ze strany dosavadního starosty
nebo místostarosty
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y) jednání bývalého starosty s Ing. Al-Dabaghem - nebyl splněn, bude dořešen 25. 2.

Otevřené úkoly a usnesení ze zastupitelstva ze dne 09. 12. 2015:
-

bod 5) Informace o pronájmu hasičské klubovny – výměna klíčů trvá, o pravidlech pronájmu
hasičské zbrojnice rozhodne až zastupitelstvo vzešlé z mimořádných voleb

-

bod 6) Informace o doplňkové dokumentaci na přístavbu obecního úřadu – trvá

-

bod 7) Projednání havarijního stavu dřevin v parcích a alejích – byl splněn

-

bod 9) Projednání žádosti zasílání pošty – byl splněn

-

bod 10) Projednání návrhu na posílení či opravu trafostanice v Křížkovém Újezdci – byl
splněn, dle vyjádření ČEZ, a.s. je dotčená trafostanice v bezvadném stavu

-

bod 12) Projednání a schválení rozpočtového opatření za rok 2014 – byl splněn

-

bod 13) Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci:
o

5) Odevzdání dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci do 28. 2. 2015 –
byl splněn

o

6) předání roční závěrky do CSÚIS za rok 2014 do 13. 2. 2015 – byl splněn

o

7) zaslání ročního výkazu o přestupcích projednaných orgány obcí – byl splněn

o

33) zaslání smlouvy se společností Osvětlení Týnec zastupitelům obce
k prostudování – byl splněn; Zastupitelstvo obce pověřuje p. Alferyho sjednáním
schůzky se společností Osvětlení Týnec za účelem vyjednání nových podmínek
provozu veřejného osvětlení

o

34) Projekt opravy obecních rybníků – splněn; Zastupitelstvo obce pověřuje
dosavadního starostu zorganizuje schůzku s Ing. Čaškem na doplnění nedostatků
projektové dokumentace.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Křížkový Újezdec v bodě:
16) pověřuje dosavadního místostarostu podáním žádosti na katastrální úřad a předání
informace zastupitelstvu do 25. 2. 2015 o stavu žádosti
17) pověřuje dosavadního starostu sjednáním schůzky s Ing. Matuškou, pořizovatelem
projektové dokumentace, ke sjednání detailů doplnění projektové dokumentace o podklady
potřebné k opětovnému získání stavebního povolení a digitální verzi projektu a následně
informoval zastupitele
22 a) pověřuje dosavadního starostu, jednáním se starostou obce Modletice a do 25. 2. aby
představil zastupitelstvu návrh řešení opravy poškozené komunikace
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Výsledek hlasování:
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Pro: 4
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

8) Svoz bioodpadu
Předsedající přednesl nabídku společnosti Král & Král s.r.o. na svoz bioodpadu 5 krát ročně a to
zdarma. Podmínkou nabídky je uzavření smlouvy na 5 let.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Křížkový Újezdec schvaluje nabídku společnosti Král & Král s.r.o., že bude
pro obec Křížkový Újezdec zajišťovat svoz biologicky rozložitelného odpadu, katalogové číslo
200201, po dobu pěti let od roku 2015 – 2019 a to v množství pěti svozů za rok o objemu 10 m3
jednoho svozu, tedy celkem za jeden kalendářní rok 50 m3. Tuto službu bude poskytovat pro
obec Křížkový Újezdec v uvedeném množství a období zdarma. Dále pověřuje zastupitele Ing.
Marka Světlíka k podpisu „Příslibu obce pro přistavení kontejnerů“. „Příslibem obce pro
přistavení kontejnerů“ se rozumí to, že společnost Král a Král s.r.o. může zdarma přistavovat
kontejnery pro svoz biologicky rozložitelného odpadu v obci Křížkový Újezdec a části Čenětice.
Objednávání svozů bude po předchozí dohodě provádět pověřený zastupitel, případně
pověřený pracovník obce, kteří rozhodnou kde a kdy má být kontejner pro svoz umístěn.
Tímto příslibem nevzniká obci Křížkový Újezdec povinnost kontejnery naplnit, objednat
dodatečné, placené svozy a nebrání uzavřít smlouvu o výkupu biologicky rozložitelného
odpadu s dalšími společnostmi.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
9) Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci
1)

žádost společnosti AZ Elektrostav a.s. ze dne 20.1.2014 č.j. E3 33948 o povolení

zvláštního užívání pro stavební řízení „ Čenětice-kNN, NN č.p. 790/25-28
2) žádost Spolku

Lungta

ze dne 25. 1. 2015 o projednání připojení se k mezinárodní

kampani „ Vlajka pro Tibet „
3) žádost paní H. Štěpánkové o povolení sjezdu a kácení stromů
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4) oznámení

společnosti ELTODO – Osvětlení Týnec – o snížení roční paušální platby za

odběr el. Energie na r. 2015 u VO
5) vyúčtování linek PID společností ROPID ze dne 28.1.2015 za 2. pololetí 2014
6) usnesení Min.životního prostředí ze dne 30.1.2015 čj. 6534/ENV/15-286/630/15 o
přerušení zahájeného správního řízení – provozování záchranné stanice v Praze – Jinonicích
7) žádost Finančního úřadu Středočeského kraje ze dne 4.2.2015 čj. 615440/15/2014-00410204396 o odsouhlasení výnosů daní převedených v roce 2014
8) informace společnosti AGRO Jesenice ze dne 2.2.2015 o navýšení nájemného (
pachtovného ) z užívání zemědělských pozemků
9) veřejná vyhláška Městského úřadu v Říčanech – odbor územního plánování a regionálního
rozvoje ze dne 4.2.2015 , č. ev. 8205/2015, č.j. 44646/2012-MURI/OÚPRR/933 – zahájení
projednání návrhu územního plánu Popoviček a Vyhodnocení vlivů územního plánu
Popoviček na udržitelný rozvoj území
10) žádost společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. o součinnost obce pro studii „ Revitalizace (
povodí ) Botiče „
11) oznámení společnosti ČEZ , a.s. ze dne 16.2.2015 o přerušení dodávky elektřiny dne
16.3.2015 od 7:30 do 15:30 hod.v celé obci Křížkový Újezdec
12) žádost o kácení dřevin pana Jiřího Císaře ze dne 16.2.2015 na parc. č. 8/1 k.ú. Křížkový
Újezdec
13) výpověď paní Věry Junkové z nájemní smlouvy nebytových prostor v budově č.p. 37,
kat.úz. Křížkový Újezdec
14) žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 9.2.2015 č.j.
UZSVM/S/4261/2015-HMSO o součinnost k dohledání vlastníků uvedených nemovitostí
15) informace Městského úřadu v Říčanech ze dne 16. 2. 2015 ev.č. 12032/2015 o poradě
úřadu Územního plánování určené pro zástupce obcí správního územní ORP Říčany
16) rozhodnutí Obecního úřadu Kamenice – stavební úřad – ze dne 13.2.2015, spis.zn.
SU/00122/15/Ur, č.j. 00725/15/SU o povolení prodloužení trvání dočasné stavby „ Provizorní
přístupová komunikace do průmyslové a zemědělské zóny „
17) oznámení společnosti A.S.A. spol. s.r.o. o svozu nebezpečných odpadů dne 11.4. 2015
18) žádost Českého svazu včelařů , o.s. ZO Struhařov ze dne 8.2.2015 o finanční příspěvek
19) žádost paní Čutkové o pročištění příkopu a opravu komunikace na obecní cestě k panu
Malému
20) žádost obce Sulice o součinnost ve věci zpracování demografické studie
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
V bodě 1) bere na vědomí žádost společnosti AZ elektrostav a.s. a pověřuje místostarostu
vrácením žádosti s požadavkem na doplnění žádosti o vyjádření Policie ČR a KSÚS a rozsah a
podmínky zvláštního užívání komunikace
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V bodě 3) souhlasí s vybudováním sjezdu z pozemku 819/4 na pozemek 857/1, za předpokladu
ideálních souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů a za předpokladu, že stavebník
nezasáhne do současného tělesa komunikace. Ve věci povolení kácení stromů nemůže
současné zastupitelstvo rozhodnout.
Požadované informace v bodě 10) projedná 25. 2. 2015
V bodě 12) nemůže současné zastupitelstvo rozhodnout.
V bodě 19) pověřuje zastupitele p. Karla Krále, aby si sjednal schůzku s paní Čutkovou a zjistil
detaily v místě oprav.
V bodě 20) pověřuje dosavadního místostarostu vyplněním a odesláním dotazníku ke
zpracování demografické studie.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádosti a informace v bodech 2), 3) – 8), 10), 11), 13) – 18).
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Výsledek hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
10) Projednání a rozhodnutí termínu konání 3. zasedání zastupitelstva v roce 2015
Předsedající konstatoval, že vzhledem k mimořádným volbám 14. 3. 2015 se další, ustanovující,
zasedání zastupitelstva bude konat podle Zákona 128/2000 Sb. § 91 odst. 1.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Křížkový Újezdec bere na vědomí informaci k termínu konání 3. Zasedání
zastupitelstva.
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 9 bylo schváleno
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.21 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Listina přítomných
2) Zveřejněné oznámení o konání zastupitelstva

Zápis byl vyhotoven dne 26. února 2015.
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