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Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křížkový Újezdec
datum konání jednání:
11. 5. 2009
přítomni: Hruška, Doležalová, Kohout, Císař, Sejkora, Richter, Vávra
omluveni:
hosté: Volejníkovi, Nájemníkovi, p. Horák (plná moc, zastupuje p. AlDabagha)
1. bere na vědomí
1. Místní šetření  stavba na pozemku 25/1 Alfery Jiří
1. bylo konstatováno, že stavba nebyla povolena, bylo zahájeno řízení o
odstranění stavby, p. Alfery Jiří dodá potřebné podklady k dodatečném
stavebnímu povolení do 30 dnů, zástupci OÚ nemají další připomínky
2. Budova bývalé školy v Čeněticích – výpověď z nájmu. Odpověď p. Malé na
výpověď z nájmu, vyjádření ZŠ, kde p. Malá pracuje
3. Smlouva o prodeji pozemku č. 761/1 ve výměře 127 m2 – manželé Filovi
předána k podpisu starostovi.
4. Starosta obce posílá stížnost na odbor územního plánování v Říčanech pro
nečinnost při projednávání návrhu změny č. 1 územního plánu obce.
2. projednalo
1. Projednání stížnosti stížnosti p. Nájemníkové  poškození dešťové kanalizace v
– společné jednání s majiteli sousedních pozemků za účasti všech stran sporu.
1. Zmocněnec pana AlDabagha nesouhlasí s umístěním odtoku děšťové
kanalizace přes parcelu č. 77, z uvedeného vyplývá, že ostatní účastníci
řízení musí řešit dešťovou kanalizaci v rámci svých pozemků.
2. Obec přijme taková opatření, aby přepad vody z obecní studny byl sveden
do dešťové kanalizace.
3. Zastupitelstvo doporučuje, aby byly svody ze střech byly svedeny na
pozemky majitelů těchto nemovitostí.
4. Zastupitelstvo upozorňuje Voleníkovi, aby nevypouštěli přepad z jímky do
dešťové kanalizace.
2. Obecně prospěšné práce p. Jiří Sejkora se nedostavil na jednání. Z důvodu
stěhování žádá o přeložení veřejně prospěšných prací k jinému OÚ
3. schvaluje
1. jmenování členů do komise voleb EP na neobsazená místa– Hruška Martin,
Hruška Petr
2. svolání první zasedání okr.volební komise na 14.05.2009
3. s výhradou závěrečný účet za rok 2008
4. ukončení dohody o realizaci výkonu trestu OPP s p. Jiřím Sejkorou
4. neschvaluje
Zapsal: Martin Hruška

JUDr. Miroslav Vávra
starosta
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1.
5. pověřuje
1. p. Doležalovou o zaslání opatření k nápravě na kraj.

Zapsal: Martin Hruška

JUDr. Miroslav Vávra
starosta

