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. 09/10
datum konání jednání:

10.3.2009

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

Program jednání:
1. Pozemkový fond  žádost o sdělení – pozemky parc.č. 153, 988 k.ú. Křížkový
Újezdec zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních
pozemků ve vlastnictví státu na jiné osoby
2. OÚ Kamenice  stavební úřad  oznámení o zahájení kolaudačního řízení – parc. č.
77/5 ( Mgr. Lišák ) 
3. Volby – 28.29.5.2010
4. prodej budovy bývalé školy v Čeněticích
5. ČEZ distribuce smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – parc.
857/1 a 904/3  ( sloup p. Chládek )
6. OÚ Kamenice – stavební úřad oznámení o spojení územního řízení – parc.č. 985/1
( stav. dvůr Rezek )  ústní jednání
dne 30.3.2010 v 14,00 na stav. úřadě Kamenice – mobilní míchací jádro MB 1T a
recyklační zařízení RZS 12
7. MěÚ Říčany 
 pozvánka na pracovní schůzku k přípravě žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 06
Integrovaného operačního programu – Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích
(spisová služba) dne 16.03.2010 v 17,00 na MěÚ Říčany
8. Změna č. 1 Územního plánu
9. Finanční úřad daňové přiznání za r. 2009
10. zpráva od Mgr. Milíka – návrh smlouvy „Ovčáry “
11. SDH – zábava 27.3.2010
12. ČSÚ – odbor statistického zpracování Brno vypracován roční výkaz za r. 2009 –
starosta podepsat
13. Mgr. Hajnová – parc.č. 833/2  předložena projektová dokumentace k výstavbě RD
na parc. č. 833/2
Projednalo:
1. projednalo možnost požádat bezúplatný převod pozemků p.č. 153, 988 v k.ú.
Křížkový Újezdec
2. ústní jednání dne 11.3.2010 v 14,30 na stav. úřadě Kamenice – studna vrtaná
3. harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny – počet a sídlo
okrsků
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4. kupní smlouvu
5. starosta  chybí ověření podpisu + podpis na žádosti o vklad na KÚ
6. oznámení o spojení územního řízení – parc.č. 985/1 ( stav.dvůr Rezek )  ústní
jednání
7. projednalo
8. smlouvu od Ing. Soukeníkové k úpravě návrhu změny č. Územního plánu – Kč 33
600,, práce budou provedeny ve lhůtě do 1.4.2010
9. projednalo
10. projednalo
11. návrh na příspěvek na tombolu Kč 3000,
12. roční výkaz za r. 2009 – starosta podepsat
13. projektovou dokumentaci k výstavbě RD na parc. č. 833/2
Usnesení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OZ rozhodne na příštím zasedání zastupitelstva
OZ bere na vědomí, účastní se Doležalová
OZ rozhodne na příštím zasedání zastupitelstva
OZ schvaluje smlouvu o prodeji, pověřuje starostu k podpisu smlouvy
OZ pověřuje starostu k podpisu
OZ bere na vědomí, účastní se Doležalová
OZ bere na vědomí, pověřuje k účasti Hruška, Doležalová
OZ schvaluje smlouvu úpravy návrhu změny č.1 územního plánu obce Křížkový
Újezdec
9. OZ pověřuje starostu k podpisu
10. OZ bere na vědomí
11. OZ schvaluje příspěvek pro SDH na tombolu ve výši 3000 Kč
12. OZ pověřuje starostu k podpisu
13. OZ bere na vědomí, nemá námitek

Zapsal: Martin Hruška
Ověřil: Věra Doležalová

JUDr. Miroslav Vávra
starosta

