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Obec Křížkový Újezdec 
 

ZÁPIS 
 
o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2019, konaného dne 22. srpna 2019 od 18.00 hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Křížkový Újezdec. 
 Zasedání Zastupitelstva (dále jen „ZOKÚ“) obce Křížkový Újezdec (dále jen „obec“) bylo zahájeno v 18:00 místostaros-
tou Ing. Markem Světlíkem (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.  
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 4 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu zastupitele Ing. Kateřinu Vackovou a Petra Bobka. Zapisovatelem Ing. Ondřeje 
Bobka. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Ing. Kateřinu Vackovou a Petra Bobka, zapisovatelem Ing. Ondřeje Bobka. 
 
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 a vyzval přítomné k předložení návrhů na rozšíření programu.  
Předsedající navrhnul přidat bod: Projednání návrhu smlouvy na kanalizační přípojky pro vlastníky pozemků parc. č. 
928/6, 928/7, 928/8, 928/9, 927/1, 927/3, 927/4, 927/5, 927/6, 927/7, kat. území Křížkový Újezdec. 

 
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) Projednání Smlouvy o směně nemovitosti v katastrálním území Křížkový Újezdec 
5) Projednání návrhu smlouvy na kanalizační přípojky pro vlastníky pozemků parc. č. 928/6, 928/7, 928/8, 928/9, 927/1, 

927/3, 927/4, 927/5, 927/6, 927/7, kat. území Křížkový Újezdec 
 

Výsledek hlasování: 
Pro: 4 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
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4. Projednání Smlouvy o směně nemovitosti v katastrálním území Křížkový Újezdec 
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o směně pozemků parc. č. 999 o výměře 13 m2 a parc. č. 721/11 o 
výměře 13 m2 v katastrálním území Křížkový Újezdec. Informace o směně pozemků byla vyvěšena po zákonnou lhůtu na 
úředních deskách obce. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje směnu pozemků parc. č. 999 o výměře 13 m2 ve vlastnictví zájemce a parc. č. 721/11 o výměře 13 
m2 ve vlastnictví obce dle geometrického plánu č. 209-221/2019 v kat. území Křížkový Újezdec a předloženou 
smlouvou a pověřuje Místostarostu Ing. Marka Světlíka uzavřením směnné smlouvy s vlastníkem dotčeného po-
zemku. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 4 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 
5. Projednání návrhu smlouvy na kanalizační přípojky pro vlastníky pozemků parc. č. 928/6, 928/7, 928/8, 928/9, 

927/1, 927/3, 927/4, 927/5, 927/6, 927/7, kat. území Křížkový Újezdec 
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem vlastníků pozemků parc. č. 928/6, 928/7, 928/8, 928/9, 927/1, 927/3, 927/4, 
927/5, 927/6, 927/7, kat. území Křížkový Újezdec na připojovací poplatek ve výši 90.000,- Kč a návrhem smluv s tím sou-
visejících. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ stanovuje připojovací poplatek ke kanalizaci pro pozemky parc. č. 928/6, 928/7, 928/8, 928/9, 927/1, 927/3, 
927/4, 927/5, 927/6, 927/7, kat. území Křížkový Újezdec ve výši 90.000,- Kč a schvaluje předložené návrhy smluv s 
vlastníky dotčených pozemků a pověřuje Místostarostu Ing. Marka Světlíka uzavřením předložených smluv. 
 
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 18:27. 
 
Přílohy zápisu: 
 
1) Listina přítomných 
 
Zápis byl vyhotoven dne 28. srpna 2019. 
 


