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:

28.4.2009

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

Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kanalizace – projekt
Budova bývalé školy v Čeněticích
Vodovod – přípojky
Prodloužení záboru pozemku 761/1, p. Fila
Návrh změny č.1 územního plánu obce – koordinované stanovisko
HZS Středočeského kraje – přidělení výstroje
Stížnost p. Antonína Hnátka
Oznámení pí. Mládenkové o zkušebním vrtu na pozemku p.č. 828/2 v k.ú. Křížkový
Újezdec
9. Ústní stížnost p. Kresse na provoz čtyřkolek během uplynulého víkendu na
soukromích pozemcích.
Usnesení:
1. ing. Šumovi byla předána textová část, ten následně připraví žádost o dotaci. V
nejbližší době bude technické záležitosti konzultovat s VODAM, s.r.o.
2. Dne 29.06.09 byla za účasti elektrikáře a zastupitelů odpojena elektřina v budově
bývalé školy v přízemí. Byl zachován přívod elektřiny k čerpadlu vody byl zachován.
Zabezpečeny dveře a okna v přízemí a na půdu. Nájemnice byla upozorněna, že
vstup na soc. zařízení je na její nebezpečí. Zástupcem OÚ Kamenice bylo
přislíbeno projednání na radě možnost výměny bytu pro p. Malou ve výhledu 2 let.
3. Podána žádost o stavební povolení (zajišťuje VODAM).
4. OZ souhlasí
5. Vyjádření bylo doručeno. OZ bere na vědomí.
6. HZS Středočeského kraje zaslal zprávu ohledně zbylých obleků a bot pro naši
jednotku. Starosta :Podepsat smlouvu, plnou moc k vyzvednutí pro p. Tomka. JUDr.
Duchoň žádá o zaslání požární vyhlášky.
7. Žádost o vyjádření k cestě k pozemku p. Hnátka. Vyjádření: V současné době
odpovídá všem normám a obec neplánuje jakékoli změny u zmiňované komunikace
8. OZ bere na vědomí
9. OZ bere na vědomí, stížnost bude dále řešena po předložení fotodokumentace.
Pověření:
starosta:
místostarostka:

smlouva o spolupráci s Alborg, zajistit
požádat statika o fotodokumentaci školy

Obec Křížkový Újezdec
Křížkový Újezdec 37, 251 68 pošta Kamenice
tel.: 323 673 135 e-mail: obec@krizkovyujezdec.eu
M. Hruška:
Zapsal: Martin Hruška

výpis z katastru, Malý
JUDr. Miroslav Vávra
starosta

