
 

Obec Křížkový Újezdec 
 

ZÁPIS 
 

o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2016, konaného dne 28. června 
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 17:12 starostou Ing. Janem Králem (dále jen „předsedající“). 
 

1. Zahájení zasedání a zjištění usnášeníschopnosti 
 
Předsedající konstatoval, že přítomni jsou čtyři (4) členi 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: 4 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 

 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu zastupitele Karla Krále a Radovana Filu. 

Zapisovatelem Ing. Marka Světlíka. 
 

K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Návrh usnesení: 

ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Karla Krále a Radovana Filu, zapisovatelem Ing. Marka Světlíka. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 4 
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 Schválení návrhu Smlouvy o dílo na stavbu 
dětského hřiště v Čeněticích pro potřeby výběrového řízení na dodavatele stavby 
 
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) Schválení návrhu Smlouvy o dílo na stavbu dětského hřiště v Čeněticích pro potřeby 
výběrového řízení na dodavatele stavby 
5) Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci 
6) Projednání o rozhodnutí termínu konání 8. zasedání zastupitelstva v roce 2016 
 

Výsledek hlasování: 
Pro: 4 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 

4. Schválení návrhu Smlouvy o dílo na stavbu dětského hřiště v Čeněticích pro potřeby vý-
běrového řízení na dodavatele stavby 

 
 Místostarosta Ing. Marek Světlík seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o dílo, která bude sou-
částí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby dětského hřiště v Čeněticích, 
která bude realizována za přispění Krajského úřadu Středočeského kraje.  
 

Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje návrh Smlouvy o dílo pro účely výběrového řízení na dodavatele stavby dětského 
hřiště v Čeněticích. 

 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 

 
Výsledek hlasování: 
Pro: 4 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 
 

5. Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci 
 

a) Zastupitel Karel Král seznámil zastupitele s termínem konání letní zábavy 23. 7. 2016 od 
16.00 v prostorech návsi v Křížkovém Újezdci. 

b) Spis.zn.: SU/02322/16/Ště Kamenice, dne 9.6.2016, Č.j. 02760/16/SU, Obecní úřad 
Kamenice, odbor stavební v y d á v á s p o l e č n ý s o u h l a s se stavbou rodinný dům na 
pozemku parc. č. 336/14, 336/20 v katastrálním území Křížkový Újezdec, v obci Křížkový 
Újezdec 



 

c) Spis.zn.: SU/03604/16/Ur Kamenice, dne 27.6.2016, Č.j. 03802/16/SU v y d á v á ú z e m n í 
s o u h l a s s umístěním stavby výměna oplocení (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 
720/2 v katastrálním území Čenětice, v obci Křížkový Újezdec 
 

Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje konání letní zábavy dne 23. 7. 2016 od 16.00 hodin. ZOKÚ bere na vědomí 
informace v bodech b) a c). 

 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 

 
Výsledek hlasování: 
Pro: 4 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 

6. Projednání o rozhodnutí termínu konání 8. zasedání zastupitelstva v roce 2016 
 
 Předsedající navrhnul termín 8. zasedání zastupitelstva obce Křížkový Újezdec na 16. 8. 2016. 

 
Návrh usnesení: 

ZOKÚ schvaluje termín 8. zasedání zastupitelstva v roce 2016 na 16. 8. 2016. 
 

K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 

Výsledek hlasování: 
Pro: 4 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 19:05. 
 
Přílohy zápisu: 

1) Listina přítomných 
 

 
Zápis byl vyhotoven dne 4. července 2016. 


