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Obec Křížkový Újezdec 
 

ZÁPIS 
 
o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2018, konaného dne 24. dubna 2018 od 17:30 hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Křížkový Újezdec. 
 Zasedání Zastupitelstva (dále jen „ZOKÚ“) obce Křížkový Újezdec (dále jen „obec“) bylo zahájeno v 17:35 starostou 
Ing. Janem Králem (dále jen „předsedající“). 
 
1. Zahájení zasedání a zjištění usnášeníschopnosti 
 
Předsedající konstatoval, že přítomno je pět (5) 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: 5 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu zastupitele Radovana Filu a Ing. Kateřinu Vackovou. Zapisovatelem Miroslava 
Alfery. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Ing. Kateřinu Vackovou a Radovana Filu, zapisovatelem Miroslava Alfery. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 5 
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 a vyzval přítomné k předložení návrhů na rozšíření programu. Předsedající navrhnul přidat 
tyto body: projednání pověření starosty k uzavření darovací smlouvy se společností Arendon. 
 
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) Projednání žádosti k výstavbě v rozvojové lokalitě Z1 – 3 v k.ú. Čenětice 
5) Projednání a rozhodnutí termínu konání 4. zasedání zastupitelstva v roce 2018 
6) Projednání darovací smlouvy se společností Arendon 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 5 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 



 

 

2/2 

 

4. Projednání žádosti k výstavbě v rozvojové lokalitě Z1 – 3 v k.ú. Čenětice 
 
Předsedající seznámil přítomné s tím, že z tohoto jednání bude pořízen zvukový záznam, s čímž všichni přítomní, včetně 
obou hostů, souhlasí. Byla projednávána kritéria pro převzetí cesty do vlastnictví obce v předmětné lokalitě tedy zodpověd-
nost za vybudování cesty, chodníku, vodovodu, kanalizace a osvětlení. Během jednání došlo ke shodě mezi zastupitel-
stvem obce i přítomnými hosty. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ pověřuje starostu přípravou darovací smlouvy na cestu v lokalitě Z1 – 3 v k. ú. Čenětice se zohledněnými 
dohodnutými zodpovědnostmi za vybudování komunikace a inženýrských sítí. 
  
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 5 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 
V 18:09 se dostavil místostarosta Ing. Marek Světlík 
 
5. Projednání darovací smlovy se společností Arendon 
 
Předsedající seznámil přítomné se záměrem společnosti Arendon poskytnout obci finanční dar na opravu rybníka v Če-
něticích ve výši 150.000 Kč. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností Arendon a pověřuje Starostu obce podpisem Darovací 
Smlouvy. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
6. Projednání o rozhodnutí termínu konání 4. zasedání zastupitelstva v roce 2018 
 
 Předsedající navrhnul termín 4. zasedání zastupitelstva obce Křížkový Újezdec na 12.6. 2018. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje termín 4. zasedání zastupitelstva v roce 2018 na 12.6. 2018. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 19:25. 
 
Přílohy zápisu: 
 
1) Listina přítomných 
Zápis byl vyhotoven dne 6. března 2018. 


