
 

Obec Křížkový Újezdec 
ZÁPIS 

o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2016, konaného dne 31. května 
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 17:04 starostou obce 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. Místostarosta Ing. Marek 
Světlík navrhnul přidat bod Jednání se společností Ropid ohledně uzavření dodatku ke smlouvě o 
závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID. Předsedající navrhnul přidat bod 
projednání smlouvy se společností Eltodo - Citelum, s.r.o. na zajištění provozu veřejného osvětlení.  
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) Jednání se společností Ropid ohledně uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID 
5) Schválení rozpočtového opatření č. 2 v roce 2016 
6) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2015 
7) Projednání smlouvy se společností Eltodo na zajištění provozu veřejného osvětlení 
8) Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci 
9) Projednání o rozhodnutí termínu konání 7. zasedání zastupitelstva v roce 2016 

 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 

4. Jednání se společností Ropid ohledně uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID 

 
 Na jednání ZOKÚ se dostavili zástupci společnosti Ropid. Paní Ing. Staňková seznámila 
přítomné se situací ohledně smluvního zajištění veřejné linkové dopravy. Současná smlouva byla 
uzavřena v roce 2009 s platností na 10 let a každým rokem se prodlužuje nový dodatkem. 
Zastupitelé upozornili přítomné na vysoké náklady zajištění služby PID v přepočtu na obyvatele 
v porovnání s okolními obcemi. Paní Ing. Staňková vysvětlila vysoké náklady používáním klíče na 
rozpočítání nákladů na provoz autobusové linky č. 335 mezi jednotlivé obce, který vznikl před 
rokem 2000. Od té doby nedošlo k žádnému jednání nad jeho úpravou, která by zohlednila vývoj 
v obsluhovaných obcích. Zastupitelé se se zástupci společnosti ROPID domluvili na organizaci 
jednání s okolními obcemi nad klíčem přepočtu nákladů dopravy mezi obce. 
 

Návrh usnesení: 
ZOKÚ pověřuje předsedajícího podpisem dodatku č. 6 smlouvy na rok 2015. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 

 
 



 

5. Schválení rozpočtového opatření č. 2 v roce 2016 
  
 Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 2 v roce 2016. Rozpočtové 
opatření bylo zastupitelům zasláno s předstihem elektronickou formou a je umístěno na webových 
stránkách obce. 

 
Návrh usnesení: 

ZOKÚ schvaluje rozpočtové opatření č. 2 v roce 2016. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 

6. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2015 
  
 Místostarosta Ing. Marek Světlík seznámil zastupitele se závěrečným účtem obce za rok 2015. 
Obec hospodařila v roce 2015 s přebytkem 711.246,96 Kč. Celkově hospodařila s příjmy ve výši 
3.268.109,41 Kč a výdaji 2.556.863,45 Kč. Závěrečný účet obce je umístěn na webových stránkách 
obce. 
 

Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2015 v předloženém znění. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 

7. Projednání smlouvy se společností Eltodo na zajištění provozu veřejného osvětlení 
 
  Předsedající seznámil zastupitele s blížícím se ukončením smlouvy se společností Eltodo na 
zajištění provozu osvětlení. 
Zastupitele seznámil s návrhem tuto smlouvu ukončit, elektroměry určené pro měření venkovního 
osvětlení převést na obec a hradit napřímo z obecního rozpočtu. Správu a opravu veřejného osvět-
lení zajišťovat smluvně dodavatelským způsobem. 

 
Návrh usnesení: 

ZOKÚ schvaluje předložený návrh zajištění provozu veřejného osvětlení, tedy spotřebu hradit 



 

napřímo z obecního rozpočtu a správu a opravu zajišťovat smluvně dodavatelským způsobem. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 

8. Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci 
 
a) Předsedající informoval zastupitele o doručení schválení žádosti o dotaci na Projekt 
„Dětské hřiště v obci Křížkový Újezdec – část obce Čenětice“ ve výši 490.000 Kč a neschválení 
žádosti o dotaci na vybavení JSDHO Křížkový Újezdec z Krajského úřadu Středočeského kraje 

 
b) VÝZVA O PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO (EVIDENČNÍHO) BUDOVĚ, Spis.zn.: 
SU/02649/16/Pro Kamenice, dne 13.5.2016, Č.j. 02888/16/S4U pro budovu v k.ú. Čenětice 

 
ZOKÚ bere na vědomí informace v bodech a) a b). 
 

9. Projednání o rozhodnutí termínu konání 7. zasedání zastupitelstva v roce 2016 
  
 Předsedající navrhnul datum 7. Zasedání zastupitelstva obce na 28. 6. 2016. 

Návrh usnesení: 
ZOKÚ pověřuje starostu obce svoláním 7. Zasedání zastupitelstva obce Křížkový Újezdec na 28. 6. 
2016. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 19:05. 
 
Přílohy zápisu: 

 
1) Listina přítomných 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne 3. června 2016. 


