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Obec Křížkový Újezdec 
 
 

ZÁPIS 
 
o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2021, konaného dne 1. června 2021 od 
18.00 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 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 Karla Krále a Petra Bobka. Zapisovatelem 

Ing. Ondřeje Bobka. 

 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Karla Krále a Petra Bobka, zapisovatelem Ing. Ondřeje Bobka. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
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 pro-
gramu. 
Předsedající navrhl zařadit bod: Projednání Obecně závazné vyhlášky o zvýšení místního koeficientu daně 
z nemovitosti. 
 
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 návrhu smlouvy o nájmu hrobového místa 
5) Projednání smlouvy o umožnění provádění hrobnických prací 
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6) Projednání žádosti SDH o povolení pořádání zábavy dne 26.6.2021 
7) Projednání Obecně závazné vyhlášky o zvýšení místního koeficientu daně z nemovitosti 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 
4. Projednání návrhu smlouvy o nájmu hrobového místa  
 

Zastupitel Ing. Ondřej Bobek seznámil přítomné s návrhem smlouvy o nájmu hrobového místa.  
 

Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje návrh smlouvy o nájmu hrobového místa. ZOKÚ pověřuje uzavíráním této smlouvy 
starostu Ing. Jana Krále, místostarosty Ing. Ondřeje Bobka a Ing. Marka Světlíka a zastupitele Petra 
Bobka. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
V 18:10 se dostavil chybějící 7. zastupitel. 
 

5. Projednání smlouvy o umožnění provádění hrobnických prací 
 

Zastupitel Petr Bobek seznámil přítomné s návrhem smlouvy o umožnění provádění hrobnických 
prací panem F.H. na veřejném pohřebišti Obce Křížkový Újezdec. 

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje návrh smlouvy o umožnění provádění hrobnických prací panem F.H. na veřejném po-
hřebišti Obce Křížkový Újezdec. ZOKÚ pověřuje starostu Ing. Jana Krále podpisem této smlouvy. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 

6. Projednání žádosti SDH o povolení pořádání zábavy dne 26.6.2021  
 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí o pořádání hasičské zábavy dne 26.6.2021 a předal slovo 
R.B. ze SDH Křížkový Újezdec. R.B. seznámila přítomné s programem a organizací hasičského dne/zábavy. 
Dále R.B. požádala Obec Křížkový Újezdec o finanční dar na pořádání hasičské zábavy.  

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ souhlasí s konáním hasičské zábavy dne 26.6.2021.   
ZOKÚ souhlasí s finančním darem pro SDH Křížkový Újezdec ve výši 10 000 Kč.  
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K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 

7. Projednání Obecně závazné vyhlášky o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovi-
tých věcí  

 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem Obecně závazné vyhlášky č.1/2021, o stanovení míst-

ního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, kterou dochází ke zvýšení místního koeficientu z hod-
noty 2 na hodnotu 3. 

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ vydává Obecně závaznou vyhlášku č.1/2021, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně 
z nemovitých věcí, kterou dochází ke zvýšení místního koeficientu z hodnoty 2 na hodnotu 3. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 
 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 18:45. 
 
Přílohy zápisu: 
 
1) Listina přítomných 
 
Zápis byl vyhotoven dne 7. června 2021. 


