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Obec Křížkový Újezdec 
 

 
ZÁPIS 

 
o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2020, konaného dne 15. prosince 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 
18:00 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. Marka Světlíka a Karla Krále. Zapisovate-
lem Ing. Ondřeje Bobka. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Ing. Marka Světlíka a Karla Krále, 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 zařadit body: 

- Pověření starosty obce podpisem příkazních smluv se společností Artendr, s.r.o., na kompletní 
dotační managment – žádost o dotaci obnova místních komunikací, žádost o dotaci rekon-
strukce klubovny  

- Projednání záměru zřízení služebnosti společnosti Arendon    
- Projednání a schválení příspěvku pro ZŠ Sulice a MŠ Sulice 
- Projednání a stanovení inventarizační komise 
- Projednání rozpočtového opatření č. 12 v roce 2020 
- Pověření starosty obce k podpisu Smlouvy o společném zadání – zadání koncesního řízení 

pro výběr provozovatele vodohospodářského majetku  
 
Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny. 
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Návrh usnesení: 
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 2021 
5) Projednání a schválení podání žádosti o dotaci na obnovu místních komunikací 
6) Projednání a schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci klubovny  
7) Projednání a vyhodnocení nabídek na dodávku el. energie  
8) Projednání a schválení mimořádné úhrady bankovního úvěru  
9) Seznámení s výsledky kontroly hospodaření obce za rok 2020 
10) Pověření starosty obce podpisem příkazních smluv se společností Artendr, s.r.o., na kompletní dotační 

managment – žádost o dotaci obnova místních komunikací, žádost o dotaci rekonstrukce klubovny  
11) Projednání záměru zřízení služebnosti na místní komunikaci společnosti Arendon    
12) Projednání a schválení příspěvku pro ZŠ Sulice a MŠ Sulice  
13) Projednání stanovení inventarizační komise a termínu inventarizace  
14) Projednání rozpočtového opatření č. 12 z roku 2020 
15) Pověření starosty obce k podpisu Smlouvy o společném zadání koncesního řízení pro výběr provozo-

vatele vodohospodářského majetku  
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 

4. Projednání rozpočtu na rok 2021 
 

Místostarosta Ing. Marek Světlík seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2021, který byl vyvěšen 
na Úřední desce v zákonné 15denní lhůtě. Rozpočet je předložen jako vyrovnaný s předpokládanými 
příjmy ve výši 4 091 292 Kč a výdaji ve výši 4 091 292 Kč. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje rozpočet na rok 2021 jako vyrovnaný s příjmy ve výši 4 091 292 Kč a výdaji ve 
výši 4 091 292 Kč. Závaznými ukazateli jsou jednotlivé paragrafy schváleného rozpočtu. 

 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 

 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 
5. Projednání a schválení podání žádosti o dotaci na obnovu místních komunikací  
 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí o dotační podporu z programu Ministerstva pro místní roz-
voj na akci „Oprava místních komunikací v obci Křížkový Újezdec". Konkrétně se jedná o podprogram Pod-
pora obnovy a rozvoje venkova 2021, dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací. Včetně 
rozsahu, způsobu oprav a předpokládané ceny díla – oprava místních komunikací.  
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje podání žádosti o dotační podporu z programu Ministerstva pro místní rozvoj na akci 
„Oprava místních komunikací v obci Křížkový Újezdec". Konkrétně se jedná o podprogram Podpora 
obnovy a rozvoje venkova 2021, dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací. 
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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 a schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci klubovny  

 
Předsedající seznámil přítomné s žádosti o dotační podporu z programu Ministerstva pro místní roz-

voj na akci „Rekonstrukce veřejné budovy obecní klubovny v obci Křížkový Újezdec". Konkrétně se jedná o 
podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021, dotační titul 117D8210E Rekonstrukce a přestavba 
veřejných budov. Včetně rozsahu, způsob oprav a předpokládané ceny díla – rekonstrukce obecní klubovny.  

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje podání žádosti o dotační podporu z programu Ministerstva pro místní rozvoj na akci 
„Rekonstrukce veřejné budovy obecní klubovny v obci Křížkový Újezdec". Konkrétně se jedná o pod-
program Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021, dotační titul 117D8210E Rekonstrukce a přestavba 
veřejných budov. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 
ZOKU se usneslo, že realizace záměru rekonstrukce klubovny bude uskutečněna až po realizaci re-
konstrukce hřbitova. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
 
7. Projednání a vyhodnocení nabídek na dodávku el. energie  

 
Předsedající seznámil s vyhodnocení nabídek na dodávku el. energie, které podala pouze společnost ČEZ 
Prodej, ve které činní předpokládaná roční úspora oproti minulým obdobím na sedm odběrných míst 17 724,-
Kč.  
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ pověřuje starostu obce Ing. Jana Krále k podpisu nových smluv se společností ČEZ Prodej na 
období 2 let. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
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Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 
8. Projednání a schválení mimořádné úhrady bankovního úvěru  
 
Předsedající informoval přítomné o jednání se společností ČSOB a.s. o splacení úvěru, dle smlouvy č. 
2019004081 ve výši 2 800 000,08,-Kč. Splacením úvěru se významně sníží zadluženost obce. Mimořádná 
splátka úvěru bude uhrazena na základě uzavření dodatku č. 1 ke smlouvy č. 2019004081 ze dne 10. 4. 2019. 

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje mimořádnou úhradu bankovního úvěru č. 201904081 a pověřuje starostu obce 
k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2019004081. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 
9. Seznámení s výsledy kontroly hospodaření obce za rok 2020 
 
Předsedající seznámil přítomné s výsledky kontroly hospodaření obce za rok 2020, která byla uzavřena bez 
výhrad. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ bere výsledek kontroly hospodaření obce za rok 2020 na vědomí. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 
10. Pověření starosty obce podpisem příkazních smluv se společností Artendr, s.r.o. na kompletní 

dotační managment – žádost o dotaci obnova místních komunikací a žádost o dotaci rekonstrukce 
klubovny   

 
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem příkazních smluv se společností Artendr, s.r.o., na kompletní 

dotační managment – žádost o dotaci obnova místních komunikací, žádost o dotaci rekonstrukce klubovny, 
smlouvy zahrnují kompletní služby pro administraci projektů včetně období udržitelnosti.  
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ pověřuje starostu obce Ing. Jana Krále k podpisu příkazní smlouvy se společností Artendr, s.r.o. 
Smlouva o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci a přípravy a realizaci výběrového řízení na projekt – 
Oprava místních komunikací v obci Křížkový Újezdec   
 
ZOKÚ pověřuje starostu obce Ing. Jana Krále k podpisu příkazní smlouvy se společností Artendr, s.r.o. 
Smlouva o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci a přípravy a realizaci výběrového řízení na projekt – 
Rekonstrukce obecní klubovny v obci Křížkový Újezdec   
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Návrhy smluv jsou součástí zápisu.  
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 
11. Projednání záměru zřízení služebnosti na přístupové komunikaci pro společnost Arendon  
 

Starosta obce Ing. Jan Král seznámil se záměrem uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti se společností 
ARENDON a.s. Služebnost by se zřizovala na dobu určitou do 31. 12. 2030 za účelem jízdy vozidly nepřesa-
hující únosnost místní komunikace. Služebnost se týká pozemků č. 848 a 854 k. ú. Čenětice a Křížkový Újez-
dec. Během období zřízené služebnosti by společnost Arendon prováděla řádnou údržbu a opravy používa-
ných místních komunikací.  

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ pověřuje starostu obce k jednání se společností Arendon, a.s. o jiné formě dohody o spolupráci.  
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 
 
12. Projednání a schválení příspěvku pro ZŠ a MŠ Sulice  
 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí o poskytnutí daru na nákup vybavení a inventáře pro MŠ 
Sluníčko Sulice - Želivec a její pracoviště LMŠ Hlubočinka a MŠ Pampeliška Hlubočinka a s žádostí o po-
skytnutí příspěvku pro ZŠ Sulice na základě uzavřené smlouvy o spolupráci mezi Obcí Sulice a Obcí Kříž-
kový Újezdec.  
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ souhlasí s poskytnutím daru MŠ Sluníčko Sulice - Želivec a její pracoviště LMŠ Hlubočinka a 
MŠ Pampeliška Hlubočinka ve výši 60 000 Kč. Souhlasí s příspěvkem pro ZŠ Sulice na základě uza-
vřené smlouvy o spolupráci ve výši 96 000Kč.  
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 
 
13. Projednání, stanovení inventarizační komise a termínu inventarizace  
 
Předsedající informoval přítomné o nutnosti provést každoroční inventuru obecního majetku a z tohoto dů-
vodu také určit složení inventarizační komise a stanovit termín inventury. 
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Návrh usnesení: 
ZOKÚ stanovuje inventarizační komisi v tomto složení: 
Předseda Ing. Kateřina Vacková, Karel Král, Ing. Adina Alfery, Ing. Ondřej Bobek a Věra Šilerová, ter-
mín inventury pak určuje na 8. 1. 2021 v 17.00. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 13 bylo schváleno 
 
14. Projednání rozpočtového opatření č. 12 v roce 2020 
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 12 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. 12 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. 14 bylo schváleno 
 
15. Pověření starosty obce k podpisu Smlouvy o společném zadání koncesního řízení pro výběr pro-

vozovatele vodohospodářského majetku  
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o společném zadání koncesního řízení pro výběr provo-
zovatele vodohospodářského majetku. 
  
Návrh usnesení: 
ZOKÚ pověřuje starostu obce Ing. Jana Krále k podpisu Smlouvy o společném zadání koncesního 
řízení pro výběr provozovatele vodohospodářského majetku. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 15 bylo schváleno 
 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 18:38. 
 
Přílohy zápisu: 
 
1) Listina přítomných 
2) Žádost o poskytnutí daru  
3) Žádost o poskytnutí příspěvku 
4) Příkazní smlouva  
5) Příkazní smlouva  
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6) Nabídky ČEZ Prodej  
7) Smlouva o společném zadání   
 
Zápis byl vyhotoven dne 15. prosince 2020. 

 


