Obec Křížkový Újezdec
Křížkový Újezdec 37, 251 68 pošta Kamenice
tel.: 323 673 135, email: obec@krizkovyujezdec.eu, IČO: 00240397
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křížkový Újezdec č. 17/10
datum konání jednání:

3.5.2010

přítomni: Hruška, Doležalová, Císař, Kohout, Vávra, Sejkora, Richter
hosté:
omluveni:

Program jednání:
1. Změna č. 1 Územního plánu – navrhované změny
2. Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
3. Obec Sulice  výzva k účasti dne 25.05.2010 v 10,00 na závěrečné kontrolní
prohlídce  gravitační splašková kanalizace v lokalitě Na Křížkách v obci Sulice
4. Stavební dvůr Rezek s.r.o.
5. Koncesní smlouva na provozování vod. infrastruktury
6. Vodovod – invest. akce ,,Doplnění vodovodu v obci Kř. Újezdec"
7. Účetnictví  registrace účetních jednotek do Centrálního systému účetních informací
státu
8. p.č. 965 v kú Křížkový Újezdec – žádost p. Berky o dodržení věcného břemene
Projednalo:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

1. lokální biokoridory
2. lokalita Z112
3. řešení dešťových vod
Rozhodnutí starosty:
1. Roznos hlasovacích lístků – zajistí p. Kohout
2. jmenování členů okrskové volební komise na 3 neobsazená místa Antonín
Hnátek,Křížkový Újezdec 21, Martin Hruška a Pavel Hruška, Křížkový Újezdec
43
3. první zasedání okrskové volební komise: v pátek 7.5. 2010 v 18.00 hodin
projednalo
rozhodnutí o povolení k odběru podzemní vody, výzva k účasti na závěrečné
kontrolní prohlídce  dne 13.5.(čtvrtek) v 9,00 na místě stavby (provizorní přístupová
komunikace)
pozvánka z OÚ Kamenice na jednání dne 11.5.(úterý ) ve 13.00 ve věci schválení
koncesního projektu na provozování vodoh. infrastruktury se zástupci VRV a.s.
Benešov
dohoda o změně stavebníka  bude možno převést z účtu nedokončené výroby na
účet invst. Majetku
určit zodpovědnou osobu a náhradní zodpovědnou osobu pro přenos dat ( účetní +

Obec Křížkový Újezdec
Křížkový Újezdec 37, 251 68 pošta Kamenice
tel.: 323 673 135, email: obec@krizkovyujezdec.eu, IČO: 00240397
někdo ze zastupitelů
8. projednalo
Usnesení:
1. OZ schvaluje
1. lokální biokoridory – vyřazení z veřejně prospěšných staveb
2. zrušení rozšíření komunikace o 1 metr na obě strany s podmínkou ponechání 1
metru jako zeleň ochrannou izolační, bez možnosti jejího oplocení
3. při parcelaci bude individuálně řešena otázka dešťových vod
2. OZ bere na vědomí
3. OZ bere na vědomí, pověřuje k účasti p. Sejkoru
4. OZ bere na vědomí, pověřuje k účasti p. Císaře
5. OZ bere na vědomí, pověřuje k účasti p. Vávru
6. OZ schvaluje dohodu o změně stavebníka vodovodu
7. OZ pověřuje p. Šťastnou, p. Doležalovou jako zodpovědné osoby pro přenos dat
8. OZ zachová věcné břemeno – právo chůze a jízdy na parcele p.č. 965 v kú
Křížkový Újezdec, která je majetkem obce, dojde k úpravě projektu ČOV tak, aby
bylo věcné břemeno dodrženo

Zapsal: Martin Hruška
Ověřil: Věra Doležalová

JUDr. Miroslav Vávra
starosta

