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Obec Křížkový Újezdec 
 
 

ZÁPIS 
 
o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2022, konaného dne 13. června 
2022 od 18:06 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Křížkový Újezdec. 
 
Zasedání Zastupitelstva (dále jen „ZOKÚ“) obce Křížkový Újezdec (dále jen „obec“) bylo zahájeno v 
18:00 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) 
a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zák.). 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.  
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 1 bylo schváleno 
 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu zastupitele Ing. Kateřinu Vackovou a Ing. Marka Světlíka. 
Zapisovatelem Ing. Ondřeje Bobka. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Ing. Kateřinu Vackovou a Ing. Marka Světlíka, zapisovatelem 
Ing. Ondřeje Bobka. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 2 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 a vyzval přítomné k předložení návrhů na rozšíření 
programu. 

Předsedající navrhl přidat tyto body: 
- Projednání rozpočtového opatření č.6 
- Projednání finančního příspěvku Husova knihovna v Říčanech 

 
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 
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4) Projednání a schválení Závěrečného účtu obce k 31.12.2021 
5) Vyhodnocení výběrového řízení dodavatele výstavby II. etapy kanalizace  
6) Projednání žádosti o zřízení věcného břemene jízdy a chůze parc. č. 861, kat. území Kříž-

kový Újezdec.  
7) Projednání žádosti o dotaci Český svaz včelařů  
8) Projednání žádostí o hrobová místa 
9) Projednání rozpočtového opatření č. 6 
10) Projednání finančního příspěvku Husova knihovna v Říčanech 

 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 
4. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce k 31.12.2021 
 

Zastupitel Ing. Marek Světlík seznámil přítomné s Návrhem Závěrečného účtu obce za rok 
2021 a výsledky kontroly hospodaření obce ze strany Středočeského kraje. Obec hospodařila s příjmy 
41.373.298,65 Kč a výdaji 40.206.090,11 Kč. Obec tak hospodařila s přebytkem 1.167.208,54 Kč. 
Kontrola hospodaření pak byla uzavřeny s tím, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Z výše uvede-
ných důvodů doporučil schválit Závěrečný účet obce bez výhrad. 

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2021 včetně výsledku kontroly hospodaření ze 
strany Středočeského kraje bez výhrad.  
ZOKÚ schvaluje Účetní uzávěrku obce k 31.12. 2021 bez výhrad. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
5. Vyhodnocení výběrového řízení dodavatele výstavby II. etapy kanalizace 
 

Zastupitel Ing. Marek Světlík seznámil přítomné s výsledky výběrového řízení na dodavatele vý-
stavby II. etapy kanalizace. Konstatoval, že výběrového řízení se účastnili celkem 4 firmy, z nichž se 
na prvním místě umístila společnost OHLA ŽS, a.s., která byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvý-
hodnější. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ bere na vědomí výsledek výběrového řízení. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
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6. Projednání žádosti o zřízení věcného břemene jízdy a chůze parc. č. 861, kat. území Křížkový 
Újezdec. 

 
Zastupitel Ing. Marek Světlík seznámil přítomné s žádostí o zřízení věcného břemene jízdy a chůze 

k pozemku parc. č. 861 v kat. území Křížkový Újezdec od SM. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ souhlasí se zřízením věcného břemene jízdy a chůze k pozemku parc. č. 861 v kat. území 
Křížkový Újezdec pro SM. ZOKÚ pověřuje starostu zajištěním a podpisem smluv. Náklady na 
zřízení věcného břemene – služebnosti nese žadatel. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
7. Projednání žádosti o dotaci Český svaz včelařů 
 
     Předsedající informoval přítomné o žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Českému svazu vče-
lařů, z.s. na opravy a udržování techniky, nákup léčiv a pracovních pomůcek pro včelaře na rok 2022. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ souhlasí s žádostí o poskytnutí finančního příspěvku Českému svazu včelařů, z.s. v cel-
kové výši 5000 Kč pro účely oprav a udržování techniky, nákup léčiv a pracovních pomůcek pro 
včelaře. ZOKÚ pověřuje starostu uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku na rok 2022. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 
8. Projednání žádostí o hrobová místa 
 

Zastupitel Ing. Ondřej Bobek seznámil přítomné s žádostmi o přidělení hrobového místa. Kon-
krétně se jedná o žádost o jeden dvouhrob od MK, žádost o jeden jednohrob od MM a žádost o jeden 
urnový hrob od HK. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ souhlasí s pronájmem hrobových míst – 1x dvouhrob pro MK, 1x jednohrob pro MM a 1x 
urnový hrob pro HK. Vyměření hrobového místa bude zastupitelem Petrem Bobkem.  
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
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9. Projednání rozpočtové opatření č. 6/2022 
 

Zastupitel Ing. Marek Světlík seznámil přítomné s návrhem Rozpočtového opatření č. 6/2022. 
Jedná se o změny v navýšení jednotlivých paragrafů a členění rozpočtové skladby.   

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2022 v předloženém znění. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 
10. Projednání finančního příspěvku Husova knihovna v Říčanech 
 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí o finanční příspěvek pro Husovu knihovnu v Říčanech ve 
výši 5400 Kč. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ souhlasí s žádostí o poskytnutí finančního příspěvku pro Husovu knihovnu v Říčanech 
v celkové výši 5400 Kč. ZOKÚ pověřuje starostu uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku na 
rok 2022.  
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 18:25. 
 
 
Přílohy zápisu: 
 
1) Listina přítomných 
 
Zápis byl vyhotoven dne 16. června 2022. 
 


