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

25. 5. 2009

1. bere na vědomí
1. Smlouva o prodeji pozemku č. 761/1 ve výměře 127 m2 – manželé Filovi
sepsání smlouvy pozastaveno z důvodu věcného břemena – el. Vedení Vn +
sloup veřejného osvětlení. Na ČEZu zjišťují, v kterém roce bylo vedení položeno
a zabudován sloup. Do roku 1995 nemusí být věcné břemeno zapsáno a přístup
na pozemek je dán ze zákona.
2. Žádost o prodej pozemku č. 904/3 k.ú. Čenětice – p. Volejníková
p. Volejníková zaslala písemnou žádost o prodej pozemku č. 904/3 v šíři 1 – 2
m jako, nezbytný manipulační pozemek pro údržbu plotu a stavby – vedle p. AlDabagha. Záměr prodeje pozemku byl vyvěšen a dne 10.11.2008 zastupitelstvo
schválilo prodej pozemku p. Al-Dabaghovi. Z toho důvodu nelze žádosti
vyhovět.
3. Žádost o prodej pozemku p. Čermákem - č. 675/2 v k.ú. Čenětice. Vzhledem k
tomu, že na výpisu z katastru není patrno, který pozemek obec vlastní, byla
odeslána písemná žádost o určení vlastnictví katastrálnímu úřadu. Žadatel byl
informován.
4. Spol. Vodam předložila první návrh projektové dokumentace na kanalizaci. V
Čeneticích není zatím žádný problém, v Újezdci se musí vyřešit z důvodu nové
vozovky jiná trasa, než bylo navrhováno. Nevejdeme se do škarp a SÚS
nedovolí ani škrábnutí do nové vozovky, ale protlaky ano. Dne 27.05.2009 v
18,00 ( středa ) – jednání s majiteli pozemků , přes které povede kanalizace.
Jsou pozváni. Schůzka s projektanty pro nás bude již od 17:00.
5. Škola – Čenětice
1. Na 28 – 29.05 objednán statik Ing. Janouch. Dle předběžné zprávy bude
nutné odpojit elektřinu a odpojení netěsných rozvodů vody. Obecní úřad
bude dále postupovat dle rozhodnutí statika.
6. návrh zadání změny č.1 územního plánu obce:
1. řešení po návštěvě ing. Soukeníkové na MěÚ Říčany.
7. bylo vydáno územní - souhlas pro zřízení staveniště - betonárka REZEK spol.
s.r.o
8. OÚ Kamenice zaslal potvrzenou smlouvu o dílo – činnosti a služby v oblasti
právní a technické pomoci při výběru provozovatele vodovodu a kanalizace
sdružených obcí
9.
2. projednalo
1.
3. schvaluje
Zapsal: Martin Hruška

JUDr. Miroslav Vávra
starosta
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1. Žádost paní Černé o osvobození od poplatků za TKO na r. 2009 vzhledem k
tomu, že se paní Černá v místě bydliště nezdržuje.
4. neschvaluje
1.
5. pověřuje
1. Starosta obce
1. zašle dopis firmě Milenium, Alborg - dluh ve výši Kč 200 000 Kč za
navýšení kapacity vodovodu
2. podepíše žádost: Česká spořitelna – výplata dividend cca Kč 20 000,2. pověřuje SDH opravou WC v přízemí
3. p. Hrušku roznesením volebních lístků

Zapsal: Martin Hruška

JUDr. Miroslav Vávra
starosta

