
Obec Křížkový Újezdec 
Obecní úřad Křížkový Újezdec

I N F O R M A C E
o konání zasedání zastupitelstva 

obce Křížkový Újezdec

Obecní úřad Křížkový Újezdec v souladu s ust.  § 92 odst.  1,  § 93 odst.  1 zák.  č.  128/2000 Sb., 
o  obcích  (obecní  zřízení)  (dále  jen  „zákon“),  v  platném  znění,  informuje  o  konání  zasedání 
zastupitelstva obce Křížkový Újezdec, svolaného starostou obce, Mgr. Zdeňkem Milíkem,  v souladu 
s ust. § 103 odst. 5 zákona

Místo konání: Křížkový Újezdec, Křížkový Újezdec č.p. 37, I. patro, 
zasedací místnost obecního úřadu,

Doba konání: 13. prosince 2010 od 17:00 hodin

Navržený program:
1) Zahájení zasedání a zjištění usnášeníschopnosti
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Informování  o  závazcích  obce souvisejících  s  výstavbou vodovodu a stanovení  postupu  za 

účelem narovnání vztahů s obcí Kamenice a splátkového kalendáře
5) Podání informace o splnění povinnosti předložení povodňového plánu obce 
6) Projednání záměru dělení pozemku ve vlastnictví obce č. parc. 792 kat. úz. Křížkový Újezdec a 

stanovení dalšího postupu.
7) Informace o výzvě pro podávání žádosti o dotace z Fondů Středočeského kraje pro rok 2011 a 

projednání návrhu zpracování žádosti o poskytnutí dotace – Program obnovy venkova event. 
Velké projekty pro projekt – akci: Vybudování dětských hřišť a rozhodnutí o dalším postupu

8) Informování o postupu výstavby doplnění vodovodu v Křížkovém Újezdci (řady C-4.3, C-4.A, C-
3.1)

9) Projednání a schválení  obecně závazné vyhlášky obce o změně výše  poplatku ze psů a o 
zavedení poplatku za užívání veřejného prostranství

10) Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky o likvidaci komunálního odpadu a o stanovení 
výše poplatků za odvoz a likvidaci komunálního odpadu pro r. 2011

11) Projednání návrhu SDH na čerpání dotace z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a 
stanovení dalšího postupu

12) Informace o vedených správních řízeních
13) Projednání a stanovení termínu konání 4. zasedání zastupitelstva

V obci Křížkový Újezdec, dne 6. prosinec 2010.

.............................................
Mgr. Zdeněk Milík, 
starosta obce Křížkový Újezdec

Vyvěšeno na úř. desce: 6.12.2010 v          hod.

Mgr. Zdeněk Milík

Sejmuto z úř. desky:           2010 v              hod.

Mgr. Zdeněk Milík


