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Obec Křížkový Újezdec 
 
 

ZÁPIS 
 
o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2022, konaného dne 19. 

prosince 2022 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 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. Adinu Alfery a Jiřího Junka.  Zapiso-

vatelem Ing. Marka Světlíka. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Ing. Adinu Alfery a Jiřího Junka, 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 doručeným členům zastupitelstva a zveřej-

něným na Úřední desce. 
 
Následně vyzval přítomné k předložení návrhů na rozšíření programu. Zastupitelé navrhnuli do-

plnit program o tyto body: 
 

- Projednání cenové přílohy č. 1 pro rok 2023 smlouvy na likvidaci odpadu 
- Projednání příspěvku na předškolní a školní vzdělávání obci Sulice 
- Různé 

 
 
Žádné další návrhy nebyly vzneseny. 
 
Návrh usnesení: 
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ZOKÚ schvaluje následující program zasedání: 
 
1) Zahájení zasedání a zjištění usnášeníschopnosti 
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3) Schválení programu 
4) Projednání rozpočtu na rok 2023 
5) Projednání stanovení inventarizační komise a termínu inventarizace 
6) Projednání cenové přílohy č. 1 pro rok 2023 smlouvy na likvidaci odpadu 
7) Projednání příspěvku na předškolní a školní vzdělávání obci Sulice 
8) Různé 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 

4. Projednání rozpočtu na rok 2023 
 
Místostarosta Ing. Marek Světlík seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2023, který 

byl v zákonné lhůtě vyvěšen na úředních deskách. 
Rozpočet je navržen vyrovnaný, výše příjmů je navržena na 6.775.000 Kč, stejně tak i výše vý-

dajů. 
Na výdajové stránce rozpočet předpokládá zahájení výstavby II. Etapy kanalizace. 

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje rozpočet na rok 2023 jako vyrovnaný s příjmy ve výši 6.775.000 Kč a výdaji 

ve výši 6.775.000 Kč. Závaznými ukazateli jsou jednotlivé paragrafy schváleného rozpočtu. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
18:07 se dostavila zastupitelka Mgr. Renáta Bohuslavová 
 

5. Projednání stanovení inventarizační komise a termínu inventarizace 
 
Předsedající informoval přítomné, že je nutné jmenovat inventarizační komisi a termín inventari-

zace. Navrhnul následující složení komise: 
 

- Předsedkyně: Ing. Adina Alfery 
- Jiří Junek 
- Martina Krechlerová 
- Věra Šilerová 

 
Termín bude určen per rollam mezi 2.1. až 20.1.2023. 

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ Stanovuje inventarizační komisi v tomto složení:  

- Předseda Ing. Adina Alfery 
- Jiří Junek 
- Martina Krechlerová 
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- Věra Šilerová 
Termín bude stanoven per rollam mezi 2.1. až 20.1.2023. 

 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 

6. Projednání cenové přílohy č. 1 pro rok 2023 smlouvy na likvidaci odpadu 
 
Předsedající informoval přítomné, že je nutné uzavřít Cenovou přílohu č. 1 pro rok 2023 s FCC 

Česká republika, s.r.o., která zajišťuje v obci likvidaci odpadů. 
Cenu za svoz (bez DPH) FCC stanovil takto: 
 
Nádoba 120 litrů/1 x za 14 dní  1457 Kč 
Nádoba 120 litrů/1 x týdně  2488 Kč 
Nádoba 240 litrů/1 x týdně  3846 Kč 
Kontejner 1100 litrů/Plast/1 x týdně 15340 Kč  
Kontejner 1100 litrů/Papír/1 x týdně 14300 Kč 
Kontejner 1100 litrů/Sklo/1 x měsíčně 5541 Kč  
Nádoba 240 litrů/Kovů/1 x měsíčně 1558 Kč 
Kontejner 660 litrů/Kov/1 x měsíčně 4956 Kč  
Nádoba 240 litrů/Olej/1 x měsíčně 3540 Kč 
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ Schvaluje předloženou Cenovou přílohu č. 1 pro rok 2023 ke smlouvě se FCC Česká 

republika, s.r.o. a pověřuje Starostu obce jejím podpisem. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 

7. Projednání příspěvku na předškolní a školní vzdělávání obci Sulice 
 

Ing. Marek Světlík informoval přítomné o žádosti obce Sulice o zaslání příspěvku na školní a 
předškolní vzdělávání v souladu s Partnerskou smlouvou, kterou máme s obcí Sulice uzavřenou. ZŠ 
Sulice navštěvuje 22 dětí, MŠ Sluníčko pak 9 dětí. Na školu je sjednán příspěvek 6.000 Kč / rok / žáka, 
na školku pak 9.000 Kč / rok / žáka. Celkově příspěvek dělá 213.000 Kč. 

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ bere na vědomí žádost o příspěvek ve výši 213.000 Kč obce Sulice na školní a před-

školní vzdělávání v souladu s Partnerskou smlouvou a pověřuje Starostu obce jeho zasláním. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
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Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 
 
Další zasedání zastupitelstva obce se bude konat 30. 1. 2022 od 18:00. 
 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 19:13. 
 
 
Přílohy zápisu: 
 
1) Listina přítomných 
 
Zápis byl vyhotoven dne 27. prosince 2022. 

 


