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Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křížkový Újezdec
datum konání jednání:
přítomni: Hruška, Richter, Doležalová, Kohout, Císař, Vávra, Sejkora
omluveni:
hosté: ing.Rezek

27. 4. 2009

1. bere na vědomí
1. Stavební dvůr Rezek, spol. s r.o. ing. Rezek do 3 dnů připraví smlouvu o
spolupráci s obcí.
2. Dotace – Náves Čenětice je třeba:
1. zažádat o změnu charakteru dotace z neinvestiční na investiční ( výstavba
nové čekárny, vodovodní přípojka k hasičské klubovně)
2. zažádat o územní souhlas OÚ Kamenici – stavební odbor  pro čekárnu
3. zaslána žádost o volební seznam voličů na MěÚ Říčany evidence obyvatel
4. Pozemek č. 861 – strouha u hřbitova: k bezúplatnému převodu je nutné
1. usnesení zastupitelstva o výslovném schválení o bezúplatném nabytí do
vlastnictví obce
2. fotodokumentaci
3. potvrzení obce , že se jedná o místní komunikaci ve správě obce § 40 odst.
5 zákona
5. dne 23.04.2009 proběhlo místní šetření na základě ústní stížnosti pí.
Nájemníkové ohledně poškození dešťové kanalizace u p. AlDabagha.
1. Při místním šetření bylo zjištěno následující. Přepad z obecní studny teče
přes pozemky Volejníků, Nájemníků a p. AlDabagha. Dochází k podmáčení
stavby Nájemníkových. Volejníkovi vypouštějí jímku. Nájemníkovi a Al
Dabagh mají svedenu dešťovou kanalizaci na pozemky souseda.
2. Všichni zúčastnění budou pozváni na zasedání dne 11.5.2009.
3. Návrh řešení:
1. Obec zbuduje přepad ze studny do dešťové kanalizace.
2. Obec je ochotna zafinancovat roury na pozemku p. AlDabagha
6. žádost o osvobození od poplatků paní Ilony Černé, z důvodu
7. Czech Point, bude podána žádost o dotaci na zřízení
8. Veřejně prospěšné práce – na příští zasedání 11. 5. 2009 bude pozván p.
Sejkora ml. – důvodem je neplnění povinností
9. Prodej pozemk částí pozemku p.č. 761/1 o výměře 77 m2, 31m2, 19m2, – p.
Radovan Fila, předložil znalecký posudek ve výši 35 Kč/m2. Navrhovaná cena
400 Kč/m2
10. Kontrolní a finanční komise předložil správu o hospodaření obce
2. schvaluje
1. Rozpočet na rok 2009
Zapsal: Martin Hruška

JUDr. Miroslav Vávra
starosta
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3. neschvaluje
4. pověřuje
1. pí. Doležalovou:
1. žádostí o změnu charakteru dotace z POV z investiční na neinvestiční
2. vyřízení všech náležitostí k převodu pozemku 861 do vlastnictví obce
2. starostu obce:
1. Místní šetření – stavební úřad Kamenice kontrola stavební činnosti na
pozemcích parc č. st. 25/2 a 25/1 vlastník Věra Alferyová  oznámení a
pozvání k ústnímu šetření na místě stavby na 05.05.09 ( úterý ) v 10,00 hod.
3. p. Hruška
1. Zjistí vše potřebné k nákupu HW vybavení k CzechPointu

Zapsal: Martin Hruška

JUDr. Miroslav Vávra
starosta

