
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. 05/10

datum konání jednání: 1.2.2010

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

Program jednání:
1. Ropid – autobusová doprava – podpisy smluv (dodatek r.2009, nová r. 2010)
2. vodovod – předběžné projednání na OÚ Kamenice o napojení obce Petříkov na hl. 

řad vodovodu – příprava smlouv
3. Osvětlení Týnec - upomínka faktury na zaplacení vánoční výzdoby
4. pí. Malašickaja- žádost
5. Český svaz včelařů – pozvánka na výroční členskou schůzi 7.2.2010  10,00 hod v 

pohostinství Sulice
6. Triada ,spol. s.r.o. - pozvánka na Den malých obcí-  2.3.2010 Národní dům 

Smíchov
7. Žádost o prodej a znalecký posudek pro  prodej pozemku č. 904/10 o výměře 147 

m2 v k.ú. Čenětice – zájemce p. Jakub Ruběš 
8. p.Šeflová- žádost o výjimku ( stavba na hranici plotu ) při stavbě garáže
9. vyúčtování dotace z POV 2009

Projednalo:

1. Smlouvy s ROPID – autobusová doprava
2. OZ bylo seznámeno s průběhem jednání
3. fakturu za vánoční výzdobu
4. žádost pí. Malešickaja, o zřízení útulku v lokalitě Ovčáry
5. projednalo
6. projednalo
7. projednalo
8. žádost, nemá námitek
9. projednalo

Usnesení:

1. OZ pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s ROPID
2. OZ bere na vědomí
3. OZ schvaluje uhrazení faktury
4. V lokalitě Ovčáry není dle platného územního plánu plánována zóna pro 

podnikatelskou činnost.
5. OZ bere na vědomí, zúčastní se starosta
6. OZ bere na vědomí, zúčastní se starosta
7. OZ bere na vědomí, má  záměr prodat uvedený pozemek do osobního vlastnictví p. 
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Jakubu Rubešovi, Čenětice 23 za 800Kč/m2
8. OZ nemá námitek
9. OZ pověřuje starostu k podpisu vyúčtování

Zapsal: Martin Hruška

Ověřil: 

JUDr. Miroslav Vávra
starosta
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