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Obec Křížkový Újezdec 
 

ZÁPIS 
 
o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2019, konaného dne 1. října 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 
18:12 starostou 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) 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 
 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu zastupitele Ing. Kateřinu Vackovou a Ing. Ondřeje Bobka. 
Zapisovatelem Ing. Marka Světlíka. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Ing. Kateřinu Vackovou a Ing. Ondřeje Bobka, 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 a vyzval přítomné k předložení návrhů na rozšíření pro-
gramu.  

Předsedající navrhnul zařadit body Žádost o souhlas se zpevněním obecní cesty parc. č. 774/32 v k.ú. 
Čenětice, Projednání úplaty za věcné břemeno umístění stoky K2, parc. č. 942, v k.ú. Křížkový Újezdec, Pro-
jednání smluvních podmínek převodu cesty parc. č. 765/27 a 765/28 v k. ú. Čenětice, Projednání darů obci za 
účelem podpory projektů na ochranu životního prostředí v obci, Projednání daru obci na rozvoj hřbitova, Pro-
jednání výstavby obrubníků v k. ú. Čenětice. 
 
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 partnerských smluv s obcí Sulice 
5) Projednání záměru odkupu pozemku parc. č. 828/6 a 828/16 v kat. území Křížkový Újezdec 
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6) Schválení / přijetí dotace od Středočeského kraje na výstavbu kanalizace a ČOV 
7) Projednání zadávací dokumentace na dostavbu kanalizace v obci Křížkový Újezdec 
8) Žádost o souhlas se zpevněním obecní cesty parc. č. 774/32 v k.ú. Čenětice 
9) Projednání úplaty za věcné břemeno umístění stoky K2, parc. č. 942, v k.ú. Křížkový Újezdec 
10) Projednání smluvních podmínek převodu cesty parc. č. 765/27 a 765/28 v k. ú. Čenětice 
11) Projednání darů obci za účelem podpory projektů na ochranu životního prostředí v obci 
12) Projednání daru obci na rozvoj hřbitova 
13) Projednání výstavby obrubníků v k. ú. Čenětice. 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 
4. Projednání partnerských smluv s obcí Sulice 
 

Zastupitelka Ing. Vacková informovala přítomné o nutnosti uzavření Partnerských smluv s obcí Sulice, 
aby bylo možné zajistit předškolní a školní vzdělávání obyvatelům obce. Předložila také návrh Partnerských 
smluv. Sjednaný příspěvek naší obce na jednoho žáka pro předškolní vzdělávání je 9.000 Kč, pro školní vzdě-
lávání 6.000 Kč. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje Partnerské smlouvy na zajištění předškolního a školního vzdělávání s obcí Sulice 
v předloženém znění, schvaluje výši příspěvku 9.000 Kč na rok za jednoho žáka pro předškolní vzdě-
lávání a 6.000 Kč na rok za jednoho žáka pro školní vzdělávání a pověřuje Starostu obce podpisem 
obou smluv. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 
5. Projednání záměru odkupu pozemku parc. č. 828/6 a 828/16 v k. ú. Křížkový Újezdec 

 
Předsedající seznámil zastupitele s žádostí vlastníků cesty parc. č. 828/6 a 828/16 v k. ú. Křížkový 

Újezdec na její odprodej obci za celkovou cenu 50 Kč za podíl každého spoluvlastníka. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje záměr koupě pozemků p. č. 828/6 a 828/16 (ostatní plocha/ostatní komunikace) v k. 
ú. Křížkový Újezdec, obec Křížkový Újezdec, vše na LV 9. 
Koupě je ve veřejném zájmu a v přímé vazbě na již existující místní komunikace v obci Křížkový Újez-
dec. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
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6. Schválení / přijetí dotace od Středočeského kraje na výstavbu kanalizace a ČOV 
 

Předsedající informoval přítomné o schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve 
výši 1.282.319 Kč na výstavbu kanalizace a ČOV v obci. 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Křížkový Újezdec schvaluje přijetí dotace ve výši 1.282.319 Kč z rozpočtu Středo-
českého kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace na realizaci projektu „Křížkový Újezdec a Čenětice – splašková kanalizace a ČOV“, ev. č. 
projektu ISF/ŽIV/039110/2019. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ pověřuje starostu obce Ing. Jana Krále uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na 
realizaci projektu „Křížkový Újezdec a Čenětice – splašková kanalizace a ČOV“, ev. č. projektu 
ISF/ŽIV/039110/2019. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
 
7. Projednání zadávací dokumentace na dostavbu kanalizace v obci Křížkový Újezdec 
 

Předsedající navrhl diskuzi ohledně zajištění další výstavby kanalizace v Křížkovém Újezdci. Navrh-
nul, aby obec začala připravovat zbývající část kanalizace v a okolo hlavní silnice od Obecního úřadu směrem 
na Petříkov, kterou nebylo možné v současné etapě realizovat.  
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ pověřuje zastupitele P. Bobka a Starostu Ing. Jana Krále jednáním se společností Vodohospo-
dářské inženýrské služby, a.s. pro zajištění dostavby kanalizace v obci Křížkový Újezdec. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
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8. Žádost o souhlas se zpevněním obecní cesty parc. č. 774/32 v k.ú. Čenětice 
 
 

Zastupitel p. P. Bobek seznámil přítomné s žádostí vlastníků okolních pozemků na zpevnění obecní 
cesty parc. č. 774/32, k. ú. Čenětice na náklady žadatelů stavebním recyklátem.  
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje žádost o zpevnění obecní cesty, parc. č. 774 / 32, k. ú. Čenětice, stavebním recyklátem 
na náklady žadatelů. Podmínkou souhlasného stanoviska je vysbírání překážejících kamenu v délce 
cesty a přesypání písčitou zeminou kamenitých částí cesty. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 
9. Projednání úplaty za věcné břemeno umístění stoky K2, parc. č. 942, v k.ú. Křížkový Újezdec 
 

Zastupitel p. Petr Bobek seznámil přítomné s nutností projednání kompenzace majitelům pozemku 
parc. č. 942, k. ú. Křížkový Újezdec, vzhledem ke vzniku věcného břemene na jejich pozemku při výstavbě 
kanalizace, stoky K2.   
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje připojovací poplatek ke kanalizaci ve výši 25.000 Kč pro majitele nemovitosti č. p. 17 
jako kompenzaci za zřízení věcného břemene na pozemku par. Č. 942, k. ú. Křížkový Újezdec pro stoku 
K2. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 
10. Projednání smluvních podmínek převodu cesty parc. č. 765/27 a 765/28 v k. ú. Čenětice 
 

Starosta obce Ing. Jan Král informoval přítomné o probíhajícím jednání s majiteli pozemků parc. č. 
765/27 a 765/28, k. ú. Čenětice ohledně převodu těchto pozemků na obec. Jedná se o pozemky platným 
Územním plánem obce označené jako Místní komunikace.  

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ pověřuje starostu obce jednáním s majiteli pozemků parc. č. 765/27 a 765/28 v k. ú. Čenětice 
projednáním smluvních podmínek převodu vlastnických práv k Místní komunikaci a projednání s ma-
jiteli pozemku parc. č. 765/30, k. ú. Křížkový Újezdec přípravy projektové dokumentace pro připojení 
pozemku na inženýrské sítě (vodovod, kanalizace) a zpevnění Místní komunikace. Souhlas s připoje-
ním pozemku k vodovodu a kanalizaci a se zpevněním Místní komunikace ve vlastnictví obce musí být 
schváleno zastupitelstvem obce vzhledem k návaznosti lokality na další rozvojové lokality dle plat-
ného územního plánu obce. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
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Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 
11. Projednání darů obci za účelem podpory projektů na ochranu životního prostředí v obci 
 

Místostarosta obce Ing. Marek Světlík informoval přítomné o darech obci na podporu projektů na 
ochranu životního prostření v obci a navrhnul projednání jejich přijetí.  

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje přijetí darů ve výši 25.000 Kč a 60.000 Kč na podporu projektů na ochranu životního 
prostředí v obci od L.V., K.K., J.P., J.H., P.B., J.P., K.T., R.F., J.K., J.K., M.R., J.V., B.M., M.P., L.B., H.R., 
J.J., J.J., H.D., V.M., M.P., A.S., V.L., Š.L., V.V., M.V., Z.L.P., V.Z., J.K., M.K., K.N., V.Š., V.Š., M.Š., L.V., L.V. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 
 
12. Projednání daru obci na rozvoj hřbitova 

 
Starosta Ing. Jan Král informoval přítomné o daru obci na rozvoj hřbitova a navrhnul projednání jeho 

přijetí.  
 

Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje přijetí daru na rozvoj hřbitova ve výši 20.000 Kč od J. H. Š. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 
 
13. Projednání výstavby obrubníků v k. ú. Čenětice 

 
Zastupitel p. Petr Bobek informoval o záměru před položením finálního asfaltového povrchu v Čeněti-

cích vybudování obrubníků v délce zhruba 20 m jako přípravu pro budoucí stavbu chodníků podél hlavní silnice 
„u křížku“. 

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje záměr vybudovat obrubníky podél hlavní silnice v Čeněticích na straně „u křížku“ 
limit na stavbu je 15.000 Kč 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
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Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 13 bylo schváleno 
 
 
 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 19:47. 
 
Přílohy zápisu: 
 
1) Listina přítomných 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 9. října 2019. 


