
Obec Křížkový Újezdec
Křížkový Újezdec 37, 251 68 pošta Kamenice

tel.: 323 673 135 e-mail: obec@krizkovyujezdec.eu, IČO: 00240397

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křížkový Újezdec č. 03/10

datum konání jednání: 18.1.2010

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

Program jednání:

1. Elektronická spisová služba
2. Změna č.1 územního plánu obce
3. prodej budovy bývalé školy v Čeněticích
4. Kanalizace
5. Zimní údržba místních komunikací

Projednalo:

1. stav informatizace obecního úřadu
2. proběhlo jednání s ing. Soukeníkovou, která vypracovává územní plán obce
3. sdružení firem PEKO-GDS s.r.o. A VORETI TZB, s.r.o. předložilo návrh k odkupu 

budovy školy
4.

1. k dalšímu pokračování řízení je třeba, podepsat doplnění plné moci
2. sml.o smlouvě budoucí s Lesy České republiky – oblast povodí Vltavy – zřízení 

věcného břemene (částka ve výši Kč 10 000,- za zřízení věcného břemene je 
dána směrnicí povinného a nelze se  proti ní odvolat 

5. Zimní údržba místních komunikací

Usnesení:

1.  obecní zastupitelstvo
1. bere na vědomí aktuální stav informatizace obecního úřadu. Obecní úřad 

využívá informační systém MUNIS pro vedení agend úřadu 
2. vyslovuje zájem o zajištění licence plné verze Elektronické spisové služby 

MUNIS prostřednictvím ORP v Říčanech v souladu s podmínkami Výzvy k 
předkládání žádostí o finanční podporu v rámci IOP na rozvoj služeb 
eGovernmentu v obcích vyhlášené dne 27.10. 2009 s tím, že tato licence 
spisové služby bude provozována na vlastních technických prostředcích obce

3. pověřuje místostarostu sdělením tohoto usnesení příslušné obci s rozšířeno 
působností a zjištěním, zda bude žádost o dotaci v rámci této výzvy podávat.

2. OZ bere na vědomí
3. OZ bere nabídku na vědomí
4. OZ pověřuje starostu podepsáním potřebných dokumentů, smlouvu s lesy ČR
5. OZ bere na vědomí

Zapsal: Martin Hruška JUDr. Miroslav Vávra
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Ověřil: 
starosta
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