Obec Křížkový Újezdec
Křížkový Újezdec 37, 251 68 pošta Kamenice
tel.: 323 673 135 email: obec@krizkovyujezdec.eu, IČO: 00240397
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křížkový Újezdec č. 08/10
datum konání jednání:

1.3.2009

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

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pozemkový fond – žádost o sdělení – pozemky p.č. 153, 988 k.ú. Křížkový Újezdec
Finance Zlín – nabídka k odkupu akcií České spořitelny
Volby 28.  29. 5. 2010 – harmonogram úkolů a lhůt
MPSV – dotazník k veřejné službě
Středočeský kraj – nabídka k dodání informační tabule
Žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu
(zalesnění obecního lesa
7. ČEZ distribuce – smlouva o sml. Budoucí na zřízení věcného břemene – p.č. 857/1
a 904/3
8. Vyúčtování daní – srážková a zálohová
9. SÚ Kamenice  oznámení o zahájení kolaudačního řízení – parc. č. 77/5 ( Mgr.
Lišák )
10. MAS Říčansko – nabídka spolupráce
Projednalo:
1. viz. výše 
2. viz. výše
3. viz. výše
4. vyplní starosta
5. projednalo nabídku informačních cedulí
6. viz. výše
7. smlouvu
8. viz. výše
9. projednalo
10. nabídku spolupráce
Usnesení:
1.
2.
3.
4.

odloženo do příštího jednání zastupitelstva, budou zjištěny další informace
OZ nesouhlasí s nabídkou, nemá záměr akcie prodat
OZ bere na vědomí, starosta určil minimální počet členů na 4
OZ pověřuje starostu k vyplnění dotazníku

Obec Křížkový Újezdec
Křížkový Újezdec 37, 251 68 pošta Kamenice
tel.: 323 673 135 email: obec@krizkovyujezdec.eu, IČO: 00240397
5. OZ využije nabídky
6. OZ schvaluje žádost, pověřuje starostu k podpisu
7. OZ schvaluje smlouvu, pověřuje starostu k podpisu
8. OZ bere na vědomí, pověřuje starostu k podpisu
9. OZ bere na vědomí, pověřuje pí. Doležalovou k účasti na jednání
10. OZ bere na vědomí, pro obec není v současné době zajímavá

Zapsal: Martin Hruška
Ověřil: Věra Doležalová

JUDr. Miroslav Vávra
starosta

