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Obec Křížkový Újezdec 
 
 

ZÁPIS 
 
o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2021, konaného dne 22. 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 
18:07 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 Ing. Kateřinu Vackovou a Petra Bobka. 

Zapisovatelem Ing. Marka Světlíka. 

 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Ing. Kateřinu Vackovou a Petra Bobka, zapisovatelem Ing. Marka 
Světlíka. 
 
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 
programu. 
Ing. Marek Světlík navrhl zařadit bod: Projednání Darovací smlouvy s SDH Křížkový Újezdec. 
 
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 a schválení Závěrečného účtu obce za rok 2020 
5) Projednání Zadávací dokumentace Koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské 

infrastruktury ve vlastnictví obcí Kamenice, Sulice, Kostelec u Křížků a Křížkový Újezdec 
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6) Projednání záměru koupě pozemku parc. č. 107/2 k.ú. Křížkový Újezdec 
7) Projednání Darovací smlouvy s SDH Křížkový Újezdec 

 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 
4. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce za rok 2020  
 

Zastupitel Ing. Marek Světlík seznámil přítomné s Návrhem Závěrečného účtu obce za rok 2020 a 
výsledky kontroly hospodaření obce ze strany Středočeského kraje. Obec hospodařila s příjmy 
40.392.391,46 Kč a výdaji 38.153.430,92 Kč. Obec tak hospodařila s přebytkem 2.239.500,54 Kč. Majorita 
příjmů a výdajů jsou tvořeny výstavbou kanalizace. Kontroly hospodaření pak byl uzavřena s tím, že nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky. Z výše uvedených důvodů doporučil schválit Závěrečný účet obce bez výhrad. 

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2020 včetně výsledku kontroly hospodaření ze strany 
Středočeského kraje bez výhrad.  
ZOKÚ schvaluje Účetní uzávěrku obce k 31.12. 2020 bez výhrad. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
5. Projednání Zadávací dokumentace Koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské 

infrastruktury ve vlastnictví obcí Kamenice, Sulice, Kostelec u Křížků a Křížkový Újezdec 
 

Předsedající informoval, že s končící platností Koncesní smlouvy o provozování vodovodů a 
kanalizací pro veřejnou potřebu v obcích Kamenice, Sulice, Kostelec u Křížků, Křížkový Újezdec a 
Radějovice ze dne 21.12.2011, jejíž platnost končí k 31.12.2021 je potřeba zabezpečit nové zadávací řízení 
a realizovat veřejnou zakázku na nového provozovatele vodovodů a kanalizací. Administrátorem zadávacího 
řízení je společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje předloženou Zadávací dokumentaci Koncesního řízení na výběr provozovatele 
vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví obcí Kamenice, Sulice, Kostelec u Křížků a Křížkový 
Újezdec. 
ZOKÚ pověřuje Starostu obce v zastupování obce Křížkový Újezdec. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 
18:15 s dostavil 7. zastupitel. 
 
6. Projednání záměru koupě pozemku parc. č. 107/2 k.ú. Křížkový Újezdec  
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Předsedající seznámil přítomné s návrhem odkupu nově vytvořeného pozemku parc. č. 107/2 k.ú. 

Křížkový Újezdec o rozloze 35 m2 za cenu 428 Kč/m2. Důvodem je zajištění místa pro případnou stavbu 
chodníků v obci.  

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ souhlasí se záměrem odkupu a pověřuje Ing. Marka Světlíka vyvěšením záměru na úřední desky.  
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 1 
 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
7. Projednání Darovací smlouvy s SDH Křížkový Újezdec 
 

V souvislosti se schválením přípěvku ve výši 10.000 Kč SDH (usnesení č. 6 ze dne 1. 6. 2021 
pčedložila R. B. návrh darovací smlouvy na tento dar. 

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje předloženou darovací smlouvu a pověřuje Starostu obce jejím podpisem. 
 
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 18:44. 
 
Přílohy zápisu: 
 
1) Listina přítomných 
 
Zápis byl vyhotoven dne 25. června 2021. 


