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Obec Křížkový Újezdec 
 
 

ZÁPIS 
 
o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2021, konaného dne 28. prosince 
2021 od 14.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Křížkový Újezdec. 
 
 Zasedání Zastupitelstva (dále jen „ZOKÚ“) obce Křížkový Újezdec (dále jen „obec“) bylo zahá-
jeno v 14:04 starostou Ing. Janem Králem (dále jen „předsedající“). 
 

1. Zahájení zasedání a zjištění usnášeníschopnosti 
 

Předsedající konstatoval, že přítomno je pět (5) 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: 5 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 1 bylo schváleno 
 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu zastupitele Ing. Kateřinu Vackovou a Karla Krále. 
Zapisovatelem Ing. Ondřeje Bobka. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Návrh usnesení: 
ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Ing. Kateřinu Vackovou a Karla Krále, zapisovatelem Ing. On-
dřeje Bobka. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 5 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 

3. Schválení programu 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou doručenou čle-
nům a v souladu s informací zveřejněnou na Úřední desce a vyzval přítomné k předložení návrhů na 
rozšíření programu. 
Předsedající navrhl přidat bod Projednání Dodatku č. 17 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve ve-
řejné linkové dopravě. 
 
Žádné další 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 rozpočtového opatření č.15/2021 
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5) Projednání a pověření Starosty obce k podpisu smlouvy o zajištění administrativní činnosti 
správy kanalizace s panem O.B.  

6) Projednání založení termínovaného vkladu  
7) Projednání pohledávek občanů vůči obci  
8) Projednání Dodatku č. 17 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 

 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 5 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 
4. Projednání rozpočtového opatření č. 15/2021 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem Rozpočtového opatření č. 15/2021. Jedná se o 
změny v členění rozpočtové skladby.   

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje Rozpočtové opatření č. 15/2021 v předloženém znění. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 5 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
5. Projednání a pověření Starosty obce k podpisu smlouvy o zajištění administrativní činnosti 

správy kanalizace s panem O.B. 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy – Dohody o provedení činnosti v souvis-
losti s evidencí plateb stočného a případného vymáhání neuhrazených pohledávek, která bude uza-
vřena mezi Obcí Křížkový Újezdec a O.B. Předsedající navrhl jako výši hodinové odměny ve výši 
400 Kč/h v maximálním měsíčním rozsahu a to 20 hodin za každý kalendářní měsíc. Doba trvání Do-
hody je do 31.12.2022. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje znění dohody o provedení činnosti v souvislosti s evidencí plateb stočného a 
případného vymáhání neuhrazených pohledávek v předloženém znění a pověřuje Starostu obce 
k jejímu podpisu.  
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 5 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
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6. Projednání založení termínovaného vkladu  
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem: Smlouva o účtu Termínovaný vklad na dobu urči-
tou. Vklad 7 000 000,-Kč na dobu 1. měsíce za pevnou úrokovou sazbu 1,75 % p.a.. Předsedající se-
známil zastupitele s podmínkami založení termínovaného účtu a s převodem finančních prostředků ve 
výši 7 000 000,-Kč z běžného účtu na termínovaný účet.  

 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ souhlasí se založením termínovaného účtu u banky ČSOB a.s. a s převodem finančních 
prostředků ve výši 7 000 000,- Kč.  
ZOKÚ pověřuje Starostu obce k podpisu Smlouvy o účtu Termínovaný vklad na dobu určitou  
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 5 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
7. Projednání pohledávek občanů vůči obce  
 

Předsedající informoval přítomné o stavu pohledávek občanů vůči obci. 
Seznam dlužníků a odůvodnění nedobytnosti pohledávky:  
Paní K. – nereaguje na zaslané výzvy k úhradě, bude opakovaně vyzíván k úhradě pohledávek  
Pan B. – zemřel  
Pan M. – nereaguje na zaslané výzvy k úhradě, bude opakovaně vyzíván k úhradě pohledávek  
 
Seznam dlužníků a výše jejich pohledávek vůči obci je nedílnou součástí tohoto zápisu.  
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ bere na vědomí výši pohledávek a způsob vymáhání. Pověřuje místostarostu Ing. Ondřeje 
Bobka k zaslání nových výzev k úhradě panu M. a paní K.  
ZOKÚ odepisuje pohledávku vůči zemřelé osobě pana B., dále vůči panu V. – odstěhoval se a 
vůči panu D. – v době neuhrazené pohledávky zde nežil, nyní řádně platí.  
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 5 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 
 
8. Projednání Dodatku č. 17 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
 

Předsedající informoval přítomné zastupitele o Dodatku č. 17 ke smlouvě o závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2024 linka 
(PID č.335). Předmětem toto dodatku smlouvy je ukončení smlouvy k 31.12.2021 z důvodu převzetí 
objednávky výkonu objednavatelů-obcí Středočeským krajem.  
 
Návrh usnesení: 
 
ZOKÚ schvaluje Dodatek č.17 o smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě a 
pověřuje Starostu obce k podpisu tohoto dodatku. 
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K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 5 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 14:15. 
 
Přílohy zápisu: 
 
1) Listina přítomných 
2) Smlouva o účtu na termínovaný vklad na dobu určitou 
3) Seznam pohledávek občanů vůči obci 
4) Dodatek č. 17 
 
Zápis byl vyhotoven dne 5. ledna 2022. 
 
 


