Obec Křížkový Újezdec
ZÁPIS
o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2016, konaného dne 26. dubna
2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Křížkový Újezdec.
Zasedání Zastupitelstva (dále jen „ZOKÚ“) obce Křížkový Újezdec (dále jen „obec“) bylo
zahájeno v 17:16 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)
členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zák.).
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0

2.

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu zastupitele Ing. Kateřinu Vackovou a Radovana Filu.
Zapisovatelem Ing. Marka Světlíka.

K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.

Návrh usnesení:
ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Ing. Kateřinu Vackovou a Radovana Filu, zapisovatelem Ing. Marka
Světlíka.

Výsledek hlasování:
Pro: 6
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.
Předsedající vyzval přítomné k předložení návrhů na rozšíření programu.
Žádné jiné návrhy již 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)

Schválení rozpočtového opatření č. 1 v roce 2016

5)

Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci

6)

Projednání o rozhodnutí termínu konání 6. zasedání zastupitelstva v roce 2016

Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno

4.

Schválení rozpočtového opatření č. 1 v roce 2016

Místostarosta Ing. Marek Světlík seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 1 v roce
2016. Rozpočtové opatření upravuje rozpočet podle skutečných příjmů a výdajů obce. Zejména
navyšuje položky rozpočtu na financování činnosti zájmových organizací a údržbu zeleně v obci.
Rozpočtové opatření je k dispozici na internetových stránkách obce.

K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.

Návrh usnesení:
ZOKÚ schvaluje rozpočtové opatření č. 1 v roce 2016 v předloženém znění.

Výsledek hlasování:

Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno

5.

Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci

a) Zastupitel Radovan Fila informoval zastupitele o označení hrobů na hřbitově v Křížkovém
Újezdci. Průběžně pak provádí evidenci nájemců jednotlivých hrobních míst. Na úřední desce
obce vyvěsí výzvu, aby se jednotlivý nájemci přihlásili k hrobním místům.
b) ROZHODNUTÍ, Obecní úřad Kamenice, odbor stavební ze dne 16. 3. 2016, Spis.zn.:
SU/00587/16/Ur, Č.j. 01526/16/SU, podle § 115 odst. 4 stavebního zákona p r o d l u ž u j e
do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení ze dne
7. 12. 2010, pod spis. zn. SU/05894/10/Pe, na stavbu rodinného domu, včetně domovních
přípojek a stavby žumpy na pozemku parc.č. 828/9 v katastrálním území Křížkový Újezdec, v
obci Křížkový Újezdec

Návrh usnesení:
ZOKÚ bere na vědomí informace v bodech a) a b).

6.

Projednání o rozhodnutí termínu konání 6. zasedání zastupitelstva v roce 2016

Předsedající navrhnul termín následujícího zasedání Zasupitelstva obce Křížkový Újezdec na 31. 5.
2016 od 17.00.

Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
ZOKÚ schvaluje konání dalšího zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec na 31. 5. 2016 od
17.00.

K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.

Výsledek hlasování:

Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

Předsedající ukončil zasedání 18:16.

Přílohy zápisu:
1)

Listina přítomných

Zápis byl vyhotoven dne 27. dubna 2016.

