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Obec Křížkový Újezdec 
 
 

ZÁPIS 
 
o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2021, konaného dne 20. října 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 zahá-
jeno v 18:00 starostou Ing. Janem Králem (dále jen „předsedající“). 
 

1. Zahájení zasedání a zjištění usnášeníschopnosti 
 

Předsedající konstatoval, že přítomno je sedm (7) 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: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 1 bylo schváleno 
 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu zastupitele Ing. Marka Světlíka a Karla Krále. Zapi-

sovatelem Ing. Ondřeje Bobka. 

 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Ing. Marka Světlíka a Karla Krále, zapisovatelem Ing. Ondřeje 
Bobka. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 

3. Schválení programu 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou doručenou čle-
nům a v souladu s informací zveřejněnou na Úřední desce a vyzval přítomné k předložení návrhů na 
rozšíření programu. 
Předsedající navrhl zařadit bod: Projednání smlouvy o dílo k rekonstrukci oplocení hřbitova. 
 
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) Výběrové řízení pro výběr dodavatele rekonstrukce oplocení hřbitova 
5) Projednání smlouvy o dílo k rekonstrukci oplocení hřbitova 
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Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 
4. Výběrové řízení pro výběr dodavatele rekonstrukce oplocení hřbitova  
 

Předsedající seznámil přítomné se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek. Dle této zprávy 
jsou ve výběrovém řízení celkem 3 nabídky: 1. nabídka M.K. s výslednou cenou 684 701,49 Kč, 2. na-
bídka M.T. s výslednou cenou 600 324,50 Kč a 3. nabídka J.R. s výslednou cenou 529 178,86 Kč. 
Nejvýhodnější nabídku podala firma JR s výslednou cenou 529 178,86 Kč.  

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schválilo výsledek výběrového dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a rozhodlo, 
že Smlouva o dílo bude uzavřena s vítězným subjektem, tj. firmou J.R. s výslednou cenou na-
bídky 529 178,86 Kč. 
 
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 dílo k rekonstrukci oplocení hřbitova 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o dílo k rekonstrukci oplocení hřbitova 
s vítězným subjektem výběrového řízení – firmou JR. 

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje návrh Smlouvy o dílo k rekonstrukci oplocení hřbitova s vítězným subjektem 
výběrového řízení firmou J.R. 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 
 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 18:38. 
 
Přílohy zápisu: 
 
1) Listina přítomných 
2) Zpráva o posouzení a vyhodnocení nabídek 
 
Zápis byl vyhotoven dne 27. října 2021. 

 


