Obec Křížkový Újezdec
Křížkový Újezdec 37, 251 68 pošta Kamenice
tel.: 323 673 135 e-mail: obec@krizkovyujezdec.eu
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křížkový Újezdec
datum konání jednání:

29.6.2009

přítomni: Hruška, Doležalová, Richter, Sejkora, Kohout, Císař
hosté: Eva Malá, Pavel Malý st., Pavel Malý ml.
omluveni: Vávra

Program jednání:

1. Budova bývalé školy v Čeněticích č.p. 27 – jednání s nájemci, informace o
současném stavu budovy
2. Vodovodní přípojky
3. Prodej pozemku p.č. v kú Křížkový Újezdec
4. Místní šetření stavební dvůr Rezek
5. Návrh změny č.1 územního plánu obce Křížkový Újezdec: Společné jednání s
výkladem zpracovatele
6. Vodovod – hlavní řád Čenětice
7. Úprava č.1 rozpočtu pro rok 2009
Usnesení:
1. Nájemci byla předložena zpráva statika a usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.
6. 2009 č. 6/1/2009. Nájemci požadují, aby obec zajistila smlouvu o smlouvě
budoucí na byt v horizontu 2 let v Kamenici. Obec v této záležitosti vyvolá jednání z
obcí Kamenice.
Nájemci se odmítli seznámit s posudkem statika. A odmítli podepsat prohlášení, že
se seznámili s tímto posudkem.
Po skončení jednání se dostavil Pavel Malý ml. s žádostí o kopii vyjádření statika ke
stavu budovy čp. 19 v Čeněticích pro potřeby právního zástupce. Vzhledem k tomu,
že není oprávněnou osobou, nebyl mu posudek předán a bylo navrženo aby se
Pavel Malý st. a Eva Malá jako nájemci dostavili s právním zástupcem v úředních
hodinách obecního úřadu. Posudek jim bude zaslán poštou, do vlastních rukou,
2. Realizace vodov. přípojek bude začátkem září, zatím nebylo vydáno stavební
povolení. OZ bere na vědomí.
3. ČEZ se vyjádřil ke sloupu na prodávaném pozemku p.č. 761/1 ve výměře 127m2 v
kú Křížkový Újezdec Sloup je postaven do r. 1995 a dle vyjádření zástupce ČEZu,
věcné břemeno se nezapisovalo jako věcné břemeno, vyplývá to ze zákona č. o
energetice.
4. OZ bere na vědomí výsledek místního šetření ve věci Stavebního dvora Rezek ze
dne 25. 6. 2009
5. Jednání proběhlo 25. 6. 2009. Zúčastnili se Vávra, Císař. Z dotčených orgánů se
nikdo nedostavil. Lhůta k vyjádření je 30 dní od tohoto jednání. OZ bere na vědomí.
6. Jednání proběhlo 25.6.2009 zúčastnili se: Kohout, Sejkora. OZ bere na vědomí.
7. OZ schvaluje úpravu č. 1 rozpočtu pro rok 2009

Obec Křížkový Újezdec
Křížkový Újezdec 37, 251 68 pošta Kamenice
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Zapsal: Martin Hruška

JUDr. Miroslav Vávra
starosta

