Obec Křižánky
Moravské Křižánky 116, 592 02 Křižánky
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘIŽÁNKY
Č. 8/2015 ZE DNE 20.8.2015
Zastupitelstvo obce Křižánky se na svém zasedání dne 20.8.2015 usneslo následovně:
Zastupitelstvo obce Křižánky:
Schvaluje:
1. program 8. zasedání zastupitelstva obce Křižánky
2. ověřovatelem zápisu pana Jaroslava Vítka a pana Jaroslava Šíra
3. realizaci projektu „Úpravy prostranství u bývalého MNV Milovy“
4. vítěze zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních prací na realizaci vjezdu a parkovacích míst před
OÚ České Milovy stavební společnost Miloš Kubíček.
Souhlasí:
5. s položením izolované trubky na rozvod teplé užitkové vody určené k vytápění přes obecní pozemek č.
919/1 v k.ú. České Křižánky dle nákresu uvedeného v žádosti. Položení této trubky bude ošetřeno smluvně.
tj. bude sepsána smlouva k danému pozemku na vznik břemene nebo podobného typu právního vztahu k
nemovitosti. Tento právní vztah bude zanesený do KN. Uvedenou smlouvu (a veškerou další nezbytnou
dokumentaci) zajistí žadatel , který ponese všechny náklady spojené s jejím vznikem i se zápisem právního
vztahu do KN. Souhlas ZO se sepsáním smlouvy je podmíněn zaplacením poplatku 1000 Kč ve prospěch
Obce Křižánky (tato skutečnost bude součástí smlouvy). Pozemek 919/1 musí být po instalaci uveden do
původního stavu a zároveň do stavu, který umožní přejezd místa položení trubky těžkou technikou. Za
sjízdnost uvedeného místa pro těžkou techniku ponese odpovědnost majitel nemovitostí, které bude
trubka spojovat (tato skutečnost bude zahrnuta také ve smlouvě).
Schvaluje:
6. rozpočtové opatření č. 3
7. budoucí pronájem bytů panu Luboši Vamberovi a panu Ondřeji Voldánovi v domě čp. 96 v k.ú. Moravské
Křižánky za podmínek:
 nájemné bude hrazeno po kolaudaci
 cena nájemného bude ve stejné výši za m2 jako u obecních bytů v domě čp. 21
 všichni ubytovaní budou mít v obci trvalý pobyt
 dokončení bytové jednotky mohou žadatelé uskutečnit sami; materiál bude hrazen z rozpočtu
obce, veškeré vybavení bude ve standartní úpravě, odsouhlasené starostou obce
 odborné ocenění prací a následné splacení bude formou odečtení nájemného
Souhlasí:
8. se zapsáním sídla Mysliveckého spolku Křižánky-Březiny, IČ: 43383033 na sídle obecního úřadu Křižánky,
Moravské Křižánky 116, 592 02 Křižánky do veřejného rejstříku dle NOZ.
Schvaluje:
9. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě se Sdružením Krajina.
Zapisovatel: Jiřina Gregorová
Starosta obce:
Ing. Mgr. Jan Sedláček ___________________________________
Místostarosta obce:
Luboš Vítek
___________________________________
V Křižánkách, dne 20.8.2015

