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Obec Křížkový Újezdec 
 
 

ZÁPIS 
 
o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2023, konaného dne 27. února 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 sedm (7) členů zastupitelstva z celkového počtu sedmi (7) a za-
stupitelstvo 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 Jiřího Junka a Jiřího Císaře.  Zapisovatelem 
Ing. Marka Světlíka. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Jiřího Junka a Jiřího Císaře, zapisovatelem Ing. Marka Světlíka. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 
3. Schválení programu 
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu doručeným členům zastupitelstva a zveřejněným na 
Úřední desce. 
 
Následně vyzval přítomné k předložení návrhů na rozšíření programu.  
 
Žádné 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 došlých žádostí o zřízení věcného břemene v souvislosti s uložením vedení kNN 
5) Projednání smlouvy o pronájmu a servisní smlouvy na el. úřední desku 
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6) Různé 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 
4. Projednání došlých žádostí o zřízení věcného břemene v souvislosti s uložením vedení 

kNN 
 
Předsedající informoval přítomné o 4 došlých žádostí na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene a Smlouvy o věcném břemeni na energetické zařízení: 
 
1) Stavba IV-12-6033041, PY-Křížkový Újezdec-kNN.č.parc.835/2,3,5 – Smlouva o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene – služebnosti 
2) Stavba IV-12-6033038, PY-Křížkový Újezdec-kNN.č.parc.195/3 – Smlouva o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene – služebnosti 
3) Stavba IV-12-6022003/1 – Smlouva o věcném břemeni na základě uzavřené Smlouvy o smlouvě 

budoucí 
4) Stavba IV-12-6025760, Čenětice – kNN – pro čp.29 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věc-

ného břemene a dohodu o umístění stavby 
 
Jedná se o připojení nových parcel na kNN, případně posílení současné kapacity existující přípojky.  
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje předložené smlouvy: 
 
1) Stavba IV-12-6033041, PY-Křížkový Újezdec-kNN.č.parc.835/2,3,5 – Smlouva o smlouvě bu-

doucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 
2) Stavba IV-12-6033038, PY-Křížkový Újezdec-kNN.č.parc.195/3 – Smlouva o smlouvě bu-

doucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 
3) Stavba IV-12-6022003/1 – Smlouva o věcném břemeni na základě uzavřené Smlouvy o 

smlouvě budoucí 
4) Stavba IV-12-6025760, Čenětice – kNN – pro čp.29 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby. 
 
ZOKÚ pověřuje Starostu obce jejich podpisem.  
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
5. Projednání smlouvy o pronájmu a servisní smlouvy na el. úřední desku 
 
Předsedající informoval přítomné o návrhu smlouvy na instalaci elektronické úřední desky na Obecní 
úřad. Jedná se o službu, která umožní zveřejnit na Úřední desce více informací a ve větším detailu a 
zpřístupnit i www stránky obce, případně dobrovolných spolků.  
Návrh smlouvy byl zastupitelům rozeslán v předstihu. Smlouva má být uzavřena na 60 měsíců, měsíční 
platba ve výši 8.256,- Kč bez DPH zahrnuje pronájem Úřední desky, servisní smlouvu ve variantě „Profi“, 
každoroční profylaxi a pojištění produktu proti vandalismu.  
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Zastupitelé uvedli, že ze smlouvy nevyplývá, že servisní smlouva, profylaxe a pojištění je zahrnuto ve výši 
pronájmu. Předsedající projedná s dodavatelem úpravu smlouvy, aby bylo jednoznačné, že tyto položky 
v měsíčním nájmu zahrnuty jsou. 
Po úpravě smlouvy bude smlouva opětovně zaslána zastupitelům a v případě souhlasu bude schválena 
per rollam. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ neschvaluje smlouvu se společností Galileo Corporation s.r.o. v předloženém znění a poža-
duje do ní zapracovat připomínky pro jednoznačné určení z čeho se nájemné skládá. Po rozeslání 
opravené smlouvy elektronickou poštou bude smlouva schválena a Starosta pověřen jejím podpi-
sem per rollam. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 
6. Různé 
 
Zastupitel Jiří Junek informoval přítomné, že zjišťoval možnosti vybudování dětského hřiště na návsi 
v Křížkovém Újezdci. Navrhl vycházet z existujícího projektu, ale zjednodušit jej na oplocení, instalaci 
věže se skluzavkou, houpačky nebo malé lezecké stěny. 
Zastupitelé se shodli, že chtějí dětské hřiště realizovat a požádali J. Junka o oslovení firem výrobou/insta-
lací zařízení pro dětská hřiště a přípravy cenových nabídek. 
 
 
Další zasedání zastupitelstva obce se bude konat 27. 3. 2023 od 18:00. 
 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 19:25. 
 
Přílohy zápisu: 
 
1) Listina přítomných 
 
Zápis byl vyhotoven dne 8. února 2023. 


