Obec Křížkový Újezdec
ZÁPIS
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Křížkový Újezdec konaného dne 14. 07. 2015:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Ing. Kateřinu Vackovou a Karla Krále a zapisovatelem Ing. Marka
Světlíka.
2. Schválení programu
ZOKÚ schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení zasedání a zjištění usnášeníschopnosti
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Projednání navržené změny Územního plánu obce Křížkový Újezdec
5) Schválení záměru a smlouvy odkupu pozemku č.732/6 v k.ú. Čenětice
6) Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci
7) Projednání a rozhodnutí o termínu konání 7. zasedání zastupitelstva v roce 2015
3. Projednání navržené změny Územního plánu obce Křížkový Újezdec
ZOKÚ bere na vědomí informace ohledně změny územního plánu.
4. Schválení záměru a smlouvy odkupu pozemku č.732/6 v k.ú. Čenětice
ZOKÚ pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy na odkup části pozemku č. 732/6 v k.ú.
Čenětice o rozloze 83m2.
5. Informace o správních řízeních a projednání žádostí doručených obci
a) Pí. Áronová a p. Kulinkovský podali žádost o zavedení obecně závazné vyhlášky, která
jednoznačně stanoví pravidla pro dodržování nočního klidu v době od 22.00 hodin do 6.00 (v
pracovních dnech) a od 22.00 hodin do 8.00 hodin o svátcích a víkendech a regulaci hluku
(tedy provozování hlučných mechanismů a zařízení jako sekačky, křovinořezy, motorové pily
apod.) o nedělích a svátcích s výjimkou soboty od 10 do 17 hodin.
ZOKÚ nesouhlasí s vydáním Obecně závazné vyhlášky dle žádosti pí. Aronové a p.
Kulinkovského.
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Byl vznesen návrh Ing. Marka Světlíka, aby došlo k vydání Obecně závazné vyhlášky o
regulaci hluku (tedy provozování hlučných mechanismů a zařízení jako sekačky, křovinořezy,
motorové pily apod.) v době v neděli od 7.00 do 14.00.
ZOKÚ nesouhlasí s vydáním Obecně závazné vyhlášky dle návrhu Ing. Marka Světlíkem.
b) Informace o Oznámení zahájení díla a vstupů na pozemky stavba Nebřenice VN č.p. 854 pro
č.p.422, IV-12-6017354
c) Byla podána žádost o provedení kontroly hospodaření obce KÚ za rok 2015
d) Byl předán prostor prodejny v obencím úřadě JSD HO Křížkový Újezdec, současné prostory
budou vyklizeny a upraveny pro potřeby místní knihovny. Bude vyklizena do 5. Srpna 2015
e) Konání letní zábavy 25. 7. 2015, SDH + obec, obec poskytne příspěvek 5.000 Kč
ZOKÚ souhlasí s poskytnutím příspěvku 5.000 Kč místním SDH na pořádání letní zábavy v
obci.

f)

Informace o žádosti manželů Heřtových o odkup pozemku o rozloze zhruba 80m2 v k.ú.
Čenětice

g) Informace o porušování smlouvy o nájmu Samkova rybníku. Dochází k zavážení přístupové
cesty stavební sutí rozhrnování suti do okolních pozemků a zábor okolních pozemků
h) P. Hnátek poděkoval zastupitelstvu za zajištění prohloubení strouhy při vjezdu do obce
Křížkový Újezdec.
ZOKÚ bere na vědomí infomace v bodech b) c) d) f) g) a h).
6. Projednání a rozhodnutí o termínu konání 7. zasedání zastupitelstva v roce 2015
ZOKÚ pověřuje Starostu obce svoláním 7. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec na 15. 9.
2015 od 17.00.
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