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Obec Křížkový Újezdec 
 

ZÁPIS 
 
o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2020, konaného dne 24. září 2020 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 
18:05 starostou Ing. Janem Králem (dále jen „předsedající“). 
 
1. Zahájení zasedání a zjištění usnášeníschopnosti 
 

Předsedající konstatoval, že přítomno je sedm (7) 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: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu zastupitele Ing. Kateřinu Vackovou a Ing. Adinu Alfery. 
Zapisovatelem Ing. Ondřeje Bobka. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Ing. Kateřinu Vackovou a Ing. Adinu Alfery, zapisovatelem Ing. Ondřeje 
Bobka. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
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 navrhl vyjmout bod: Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci 
Předsedající navrhl zařadit body: 

- Schválení přijetí dotace ze Středočeského kraje 
- Projednání rozpočtového opatření č. 8 v roce 2020 
- Projednání Žádosti o finanční příspěvek na činnost spolku pro Botič 
- Projednání smlouvy o věcném břemeni v souvislosti se stavbou „Osnice – Petříkov; zdvojení VN 

22; IE-12-6008754“ 
- Projednání Žádosti o závazný příslib obce k napojení pozemků parc. č. 18/2, 18/3, 18/4 a 18/5, 

kat. území Křížkový Újezdec na kanalizaci a ČOV 
- Projednání Žádosti o pronajmutí pozemku p.č. 701/1 v k.ú. Čenětice 
- Projednání Žádosti o pronajmutí obecních pozemků 
- Projednání Žádosti o likvidaci stavebního odpadu (sutě) na pozemku ve vlastnictví obce 
- Projednání Darovací smlouvy na pozemky parc. č. 765/27 a 795/28 v k.ú. Čenětice 
- Projednání Žádostí o přidělení hrobového místa 
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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 a schválení hřbitovního řádu 
5) Schválení přijetí dotace ze Středočeského kraje  
6) Projednání rozpočtového opatření č. 8 v roce 2020 
7) Projednání Žádosti o finanční příspěvek na činnost spolku Čenětice pro Botič z.s. 
8) Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí a zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „Os-

nice – Petříkov; zdvojení VN 22; IE-12-6008754“ 
9) Projednání Žádosti o závazný příslib obce k napojení pozemků parc. č. 18/2, 18/3, 18/4 a 18/5, kat. 

území Křížkový Újezdec na kanalizaci a ČOV 
10) Projednání Žádosti o pronajmutí pozemku p.č. 701/1 v k.ú. Čenětice 
11) Projednání Žádosti o pronajmutí obecních pozemků 
12) Projednání Žádosti o likvidaci stavebního odpadu (sutě) na pozemku ve vlastnictví obce 
13) Projednání Darovací smlouvy na pozemky parc. č. 765/27 a 765/28 v k.ú. Čenětice 
14) Projednání Žádostí o přidělení hrobového místa 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 

4. Projednání a schválení hřbitovního řádu 
 

Zastupitel Petr Bobek seznámil přítomné s návrhem nového hřbitovního řádu hřbitova v Křížkovém 
Újezdci. Dále informuje přítomné o nutnosti zajištění hrobníka na daném hřbitově. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje předložený hřbitovní řád místního hřbitova v Křížkovém Újezdci a pověřuje Petra 
Bobka zajištěním hrobníka. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 
5. Schválení přijetí dotace ze Středočeského kraje 

 
Předsedající informoval přítomné o získání dotace na realizaci projektu Křížkový Újezdec a Čenětice 

– splašková kanalizace a ČOV ze Středočeského kraje ve výši 889 815,- Kč. Je nutné schválit přijetí této 
dotace. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje přijetí dotace ve výši 889 815,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 
Infrastrukturního fondu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu 
„Křížkový Újezdec a Čenětice – splašková kanalizace a ČOV“ ev.č. ISF/ŽIV/042323/2020. 
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K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
6. Projednání rozpočtového opatření č. 8 v roce 2020 

 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 8 v roce 2020. Jedná se o změny 

v členění rozpočtové skladby. Rozpočtové opatření bude po jeho schválení a vyhotovení umístěno na strán-
kách obce. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje rozpočtové opatření č. 8 v roce 2020 v předloženém znění. Jedná se o změny v čle-
nění rozpočtové skladby, závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtu. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 
7. Projednání Žádosti o finanční příspěvek na činnost spolku Čenětice pro Botič z.s. 
 

Předsedající informoval přítomné o žádosti o poskytnutí finančního příspěvku spolku Čenětice pro 
Botič z.s. na provozování jejich činnosti. 

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ souhlasí s žádostí o poskytnutí finančního příspěvku spolku Čenětice pro Botič z.s. v celkové 
výši 10 000 Kč pro provozování jejich činnosti na rok 2021. ZOKÚ pověřuje starostu uzavřením 
smlouvy o poskytnutí příspěvku na rok 2021. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
8. Projednání návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby „Osnice – Petříkov; zdvojení VN 22; IE-12-6008754“ 
 

Místostarosta Ing. Ondřej Bobek seznámil přítomné s žádostí o vyjádření ke stavbě „Osnice – Petří-
kov; zdvojení VN“ a návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. EI-12-6008754/VB/53.  
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Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ souhlasí s návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění stavby č. IE-12-6008754/VB/53 a pověřuje Ing. Jana Krále a Ing. Ondřeje Bobka vyřízením této 
smlouvy a vydáním vyjádření k této stavbě. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 
9. Projednání Žádosti o závazný příslib obce k napojení pozemků parc. č. 18/2, 18/3, 18/4 a 18/5, kat. 

území Křížkový Újezdec na kanalizaci a ČOV 

 

Místostarosta Ing. Ondřej Bobek seznámil přítomné s žádostí o závazný příslib obce k napojení po-
zemků parc. č. 18/2, 18/3, 18/4 a 18/5 v katastrálním území Křížkový Újezdec na kanalizaci a ČOV v obci 
Křížkový Újezdec. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ konstatuje, že ke dni 30.9.2020 je možné napojit dotčené nemovitosti – pozemky parc. č. 18/1, 
18/2, 18/3, 18/4 a 18/5 v kat. území Křížkový Újezdec za splnění podmínek pro připojení. ZOKÚ pověřuje 
Ing. Ondřeje Bobka vyřízením této žádosti. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 
10. Projednání Žádosti o pronajmutí pozemku p.č. 701/1 v k.ú. Čenětice 
 

Starosta obce Ing. Jan Král informoval přítomné o žádosti obyvatele obce o pronájem pozemku p. 
č. 701/1 v k. ú. Čenětice. 

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje předloženou žádost a pověřuje Ing. Jana Krále uzavřením pachtovní smlouvy, která 
bude uzavřena s výší pachtovného 300 Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 roky. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 
11. Projednání Žádosti o pronajmutí obecních pozemků 
 

Zastupitel Karel Král seznámil přítomné s žádostí o pronajmutí obecních pozemků za účelem země-
dělské činnosti a s návrhem pachtovní smlouvy. 
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Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje předloženou žádost a pachtovní smlouvu. ZOKÚ pověřuje Ing. Ondřeje Bobka uzavře-
ním pachtovní smlouvy, která bude uzavřena s výší pachtovného 3000 Kč/Ha/rok na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 2 roky. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 
12. Projednání Žádosti o likvidaci stavebního odpadu (sutě) na pozemku ve vlastnictví obce 

 
Místostarosta Ing. Marek Světlík seznámil přítomné s žádostí obyvatele obce o likvidace stavebního 

odpadu (sutě) na pozemku parc. č. 774/32 v kat. území Čenětice. Tímto stavebním odpadem bude zpevněna 
cesta na tomto pozemku.   

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje předloženou žádost o likvidaci stavebního odpadu (sutě) na obecním pozemku parc. 
č. 774/32 v katastrálním území Čenětice. Pomocí recyklátu ze stavebního odpadu (sutě) bude navázáno 
na již zpevněnou část cesty. ZOKÚ pověřuje Ing. Marka Světlíka předáním informací o podmínkách 
likvidace stavebního odpadu na obecním pozemku parc. č. 774/32 v katastrálním území Čenětice.  
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 
 
13. Projednání Darovací smlouvy na pozemky parc. č. 765/27 a 765/28 v k.ú. Čenětice 

 
Místostarosta Ing. Ondřej Bobek informoval přítomné o upraveném návrhu Darovací smlouvy na po-

zemky parc. č. 765/27 a 765/28 v k.ú. Čenětice dle dohody mezi dárci a zastupitelstvem obce z minulého 
zasedání zastupitelstva konaného 23.6.2020.  
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ souhlasí s upraveným návrhem Darovací smlouvy na pozemky parc. č. 765/27 a 765/28 v k.ú. 
Čenětice. ZOKÚ pověřuje Ing. Jana Krále podpisem této Darovací smlouvy. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 
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14. Projednání Žádostí o přidělení hrobového místa 
 
Zastupitel Petr Bobek seznámil přítomné s žádostmi o pronájem hrobových míst. Jedná se o jeden 

urnový hrob a jeden dvojhrob. Dále zastupitel Petr Bobek seznámil přítomné se vzorem Smlouvy o pronájmu 
hrobového místa. 

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ souhlasí s předloženým návrhem Smlouvy o pronájmu hrobového místa. ZOKÚ souhlasí s pro-
nájmem hrobových míst (1x urnový hrob a 1x dvojhrob) a pověřuje Petra Bobka podpisem Smlouvy o 
pronájmu hrobového místa s žadateli. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 13 bylo schváleno 
 
 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 19:38. 
 
Přílohy zápisu: 
 
1) Listina přítomných 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 30. září 2020. 

 
 


