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. 11/10
datum konání jednání:

22.3.2009

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

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

obecní les, žádost o dotaci
PROJEKTY VODAM s.r.o.  kanalizace
MONIVET s.r.o.
MěÚ Říčany – technologické centrum Říčany
Obec Sulice  návrh zadání Územního plánu obce Sulice
Rozpočet obce na r. 2010
Žádost o kácení stromů rostoucích mimo les na p.č. 56/2 v k.ú. Křížkový Újezdec

Projednalo:
1. podpis přílohy č. 4 k č.j. 1073/M/09 – oprava na žádosti o dotaci – Obecní les
2. souhlas ke vstupu a uložení kanal. přípojek
vyjádření a souhlas obce coby silnič. správního úřadu k uložení kanal. přípojek
souhlas se stavbou v blízkosti vodní plochy – pozemek parc. č. 58/4 a 950
vyjádření, že stavba je v souladu s Územním plánem obce
žádost o plnou moc s vydáním územního rozhodnutí pro kanal. Přípojky
3. žádost o vyjádření ke stavbě na parc. č. 828/8 k.ú. Kř. Újezdec
ohlášení hydrogeologického průzkumu parc. č. 828/8 k.ú. Kř. Újezdec
4. průběh jednání
5. návrh zadání Územního plánu obce Sulice
6. Rozpočet obce na r. 2010  schodkový
7. žádost
Usnesení:
1. OZ pověřuje starostu obce k podpisu přílohy
2. OZ pověřuje starostu k podpisu
1. souhlasu ke vstupu a uložení přípojek
2. souhlas se stavbou v blízkosti vodní plochy – pozemek parc. č. 58/4 a 950
3. vyjádření, že stavba je v souladu s Územním plánem obce
4. žádost o plnou moc s vydáním územního rozhodnutí pro kanal. Přípojky
3. dokumentace je nejasná, obsahuje dva různé projekty, OZ rozhodne po předložení
odpovídající dokumentace
4. OZ vybralo variantu nehostované spisové služby

Obec Křížkový Újezdec
Křížkový Újezdec 37, 251 68 pošta Kamenice
tel.: 323 673 135 email: obec@krizkovyujezdec.eu, IČO: 00240397
5. OZ bere na vědomí
6. OZ schvaluje rozpočet obce na rok 2010 jako schodkový
7. OZ schvaluje žádost o souhlas s kácením

Zapsal: Martin Hruška
Ověřil: Věra Doležalová

JUDr. Miroslav Vávra
starosta

