
 Obec Křižánky
                                   Moravské Křižánky 116, 592 02 Křižánky  

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘIŽÁNKY 
Č. 3/2010 ZE DNE 17. 12. 2010

Zastupitelstvo obce Křižánky se na svém zasedání den 17. 12. 2010 usneslo následovně:

Zastupitelstvo obce Křižánky:
Schvaluje:

1. ověřovatelem zápisu Ondřeje Zedníka a Jaroslava Šíra.  
 

2. program 3. zasedání ZO

3. schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2011

4. prodej pozemku č. 197/5 v k.ú. Moravské Křižánky paní Iloně Lapáčkové, trvale 
bytem Moravské Křižánky 50, Křižánky za cenu 1.000,- Kč s následujícími podmínkami:

1. Na pozemku 195/5 bude zahájena výstavba RD do 2 let.
2. Pozemek nebude prodán druhé osobě.
3. RD bude kupující využívat k trvalému bydlení.

Dále ZO schvaluje prodej pozemku č. 176/1 (stavební) v k.ú. České Milovy panu Luďku Novákovi, 
trvale bytem Hrdého 2/836 Hradec Králové za cenu 500,- Kč za m2.
 
5.  příspěvek panu Ivo Bukáčkovi, trvale bytem Adámkova 188, Hlinsko na opravu kulturní památky –  
objektu č.p. 10 v Moravských Křižánkách za předpokladu pokrytí výše příspěvku sponzorským darem 
do rozpočtu obce.
 
6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku ze psů

7. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. 

8. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity.

9.Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku  o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

10.  Obecně  závaznou  vyhlášku  č.  5/2010  o  stanovení  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území  
obce Křižánky

11.   ZO  pověřuje  příkazce  operace  (starosta  obce)k  provádění  rozpočtových  opatření  mezi 
jednotlivými zasedáními ZO v tomto rozsahu: na straně příjmů i výdajů je starosta oprávněn provádět  
přesuny mezi položkami a paragrafy a navyšit příjmy i výdaje u jednotlivých paragrafů RO bez omezení  
dle objektivních potřeb.  O provedených rozpočtových opatřeních bude starosta informovat ZO na 
nejbližším zasedání.

12. novou povodňovou komisi a povodňovou hlídku v tomto složení:
Povodňová komise:
Předseda: Ing. Mgr. Jan Sedláček



Místopředseda: Luboš Vítek
Tajemník: Ladislav Procházka
Tajemník: Obr Jiří
Členové: Jaroslav Suchý, Jiří Suchý, Jaroslav Vítek, Ondřej Zedník,?
Povodňová hlídka:
Rybník Kyšperák: Jaroslav Šír
Rybník Řásník: Luboš Vítek
Rychtářky: Jiří Obr
Most: Zdeněk Dvořák

13.  prodloužení  nájemní  smlouvy  na  prodejnu  do  konce  roku  2011  paní  Daně  Houskové,  bytem 
Moravské Křižánky za cenu 40.000,- Kč na rok.

 
 Bere na vědomí:

- rozpočtový výhled na roky 2012 - 2013
- zahájení inventarizace 
- plánovanou schůzku ohledně dotací z programu POV.

 
 
Zapisovatel: Jiřina Gregorová
 
Starosta obce:
Ing. Mgr. Jan Sedláček ___________________________________

Místostarosta obce:
Luboš Vítek                   ___________________________________

V Křižánkách, dne 17. 12.. 2010


