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Obec Křížkový Újezdec 
 
 

ZÁPIS 
 
o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2022, konaného dne 28. 

listopadu 2022 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Křížkový Újezdec. 
 
 Zasedání Zastupitelstva (dále jen „ZOKÚ“) obce Křížkový Újezdec (dále jen „obec“) bylo zahá-

jeno v 18:00 starostou Ing. Ondřejem Bobkem (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 
 
Usnesení č. 1 bylo schváleno 
 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu zastupitele Mgr. Renátu Bohuslavovou a Martinu 

Krechlerovou.  Zapisovatelem Ing. Marka Světlíka. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Mgr. Renátu Bohuslavovou a Martinu Krechlerovou, zapi-

sovatelem Ing. Marka Světlíka. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 
3. Schválení programu 
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu doručeným členům zastupitelstva a zveřej-

něným na Úřední desce. 
 
Následně vyzval přítomné k předložení návrhů na rozšíření programu. Zastupitelé navrhli doplnit 

program o tento bod: 
 
- Různé 
 
Žádné další návrhy nebyly vzneseny. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ schvaluje následující program zasedání: 
 
1) Zahájení zasedání a zjištění usnášeníschopnosti 
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
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3) Schválení programu 
4) Projednání návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 

o umistění č. IP-12-6019227/VB2 
5) Seznámení s výší vodného pro rok 2023 
6) Projednání seznamu poplatků obce Křížkový Újezdec pro rok 2023 
7) Různé 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 
18:02 dostavila se Ing. Adina Alfery 
 
4. Projednání návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohody o umistění č. IP-12-6019227/VB2 
 
Předsedající předložil zastupitelům smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, kterou obdržela obec od ČEZ distribuce zastoupené Jan Kukačka s.r.o. Jedná se o věcné 
břemeno elektrického vedení v obecní komunikaci potřebného k připojení pozemku par. č. 834/2 v k.ú. 
Křížkový Újezdec. Věcné břemeno je stanoveno na 3.240,- Kč. ČEZ distribuce v zastoupení podložila 
navrženou částku znaleckým posudkem.  

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ souhlasí se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a umístění 

stavby č. IP-12-6019227/VB2 a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
5. Seznámení s výší vodného pro rok 2023 
 
Předsedající předložil kalkulaci vodného na rok 2023. Informoval, že provozovatel a dodavatel 

vodovodu VHS Benešov zavedl nově dvousložkovou cenu vodného. To znamená, že vedle platby za 
skutečně odebranou vodu se nově platí i paušál za vodoměr/připojení k vodovodní síti. 

Na rok 2023 je pevná složka stanovena na 463,30 Kč vč. DPH ročně. Pohyblivá složka pak 
60,39 Kč/m3 vody. 

VHS dále odvede obci nájemné za využití vodovodní sítě ve výši 69.000 Kč / rok 2023. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ bere na vědomí výši vodného pro rok 2023.  
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
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6. Projednání seznamu poplatků obce Křížkový Újezdec pro rok 2023 
 
Předsedající předložil návrh poplatků za svoz odpadů, stočné a psy na rok 2023. Místostarosta 

Ing. Marek Světlík informoval přítomné, že obec na poplatcích za popelnice vybere ročně zhruba o 
120.000 Kč méně než za svoz komunálního odpadu zaplatí, tedy že jej dotuje zhruba 120.000 Kč. V pří-
padě stočného obec ročně vybere zhruba 480.000 Kč a náklady včetně úroků jsou zhruba 1.300.000 Kč, 
tedy že provoz obec dotuje přibližně 800.000 Kč ročně. Náklady navíc porostou zejména z důvodu 
vyšších cen el. energie. I přes tyto skutečnosti ale doporučil poplatky pro příští rok zachovat na sou-
časné úrovni. 

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ Schvaluje seznam a výši poplatků pro rok 2023 v předloženém znění. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
7. Různé 
 
Zastupitelka Martina Krechlerová informovala ostatní o možnostech zklidnění dopravy v obcích. 
Nejúčinnější jsou v současné době tzv. vybočovací pruhy, tzn. Že se střed komunikace osadí 

ostrůvkem a oba pruhy se vybočí do stran. Tuto úpravu je ale nutné řešit spolu s chodníky jak z projek-
tového, tak realizačního hlediska. 

Průjezdové radary, které jsou velmi často v Říčanech nebo na staré benešovské na Nové hos-
podě jsou nákladné jak na pořízení, tak i provoz a nevydělají si na sebe. 

Nejvhodnějším řešením jsou momentálně měřící tabule okamžité rychlosti. Výrobce těchto zaří-
zení poptáme a zjistíme možnosti dotací. 

Dále prověříme možnost umístění přechodů pro chodce v obcích. 
  
 
Další zasedání zastupitelstva obce se bude konat 19. 12. 2022 od 18:00. 
 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 20:14. 
 
 
Přílohy zápisu: 
 
1) Listina přítomných 
2) Seznam poplatků pro rok 2023 
 

Zápis byl vyhotoven dne 01. prosince 2022. 


