12. 11. 2012

19. řádné zasedání ZO Černolice 31. října 2012: zápis
Zasedání zastupitelstva zahájeno v 18:01 hod.
Zasedání zastupitelstva ukončeno ve 20:05 hod
Přítomní zastupitelé:

Petr Lacina, Jiří Michal, Lenka Sgalitzerová,
Pavel Schmidt, Milan Macela, Antonín
Zdeborský

Omluveni:

Vladěna Drobílková

Předsedající:

Pavel Schmidt

Návrh programu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

volba návrhové komise
volba ověřovatelů zápisu
schválení programu
kontrola minulého zápisu
rozpočtové opatření č. 2/2012
řešení sítí v ulici Pod Hůrkou
žádost o souhlas se stavbou „Černolice , čp. E414 – kNN“ plus smlouva o smlouvě budoucí
kapacita úpravny vody po rekonstrukci vodojemu – pro informaci
žádost o souhlas s napojením chaty E 394 na obecní vodovod - Jana Chalupová
žádost o revokaci usnesení č. 15-17-2012/ZO a vydání souhlasu s napojením chaty E341 na obecní
vodovod – Zdeněk Slavata
žádost o revokaci usnesení č. 8-17-2012/ZO – Vladimír Etlík
žádost o souhlas k rekonstrukci betonové jímky u chaty E355 – Radmila Braunová
žádost o souhlas s rekonstrukcí chaty E223 – Ludmila Štekerová
žádost o zajištění přístupu k pozemku pč. 261/11 – Jitka Heřmanová
žádost o vydání výjimky ze stavební uzávěry pro stavbu garáže na pozemku pč. 2/12 – Zora Stočesová
žádost o revokaci usnesení č. 9-17-2012/ZO - Iveta Tichá
návrhy finančního výboru:
1. schválit rozpočtový výhled obce na roky 2013 – 2015,
2. zvýšit místní koeficient daně z nemovitostí z 1 na 2.
řešení nájemního vztahu chaty E326 – Miroslav Kop
různé
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1. Volba členů návrhové komise
Navrženi: Milan Macela, Jiří Michal
Jiné návrhy:
Hlasování:
Drobílková
Lacina
Macela
ANO
ANO

Sgalitzerová
ANO

Michal
ANO

Schmidt
ANO

Zdeborský
ANO

Usnesení č. 1-19-2012/ZO: ZO schvaluje členy návrhové komise Milana Macelu, Jiřího Michala.
2. Volba ověřovatelů zápisu
Navrženi: Milan Macela, Petr Lacina
Jiné návrhy:
Hlasování:
Drobílková
Lacina
Macela
ANO
ANO

Michal
ANO

Sgalitzerová
ANO

Schmidt
ANO

Zdeborský
ANO

Usnesení č. 2-19-2012/ZO: ZO schvaluje ověřovatele zápisu Milana Macelu, Petr Lacina.
3. Schválení programu
Návrhy:
Hlasování:
Drobílková
Lacina
ANO

Macela
ANO

Michal
ANO

Sgalitzerová
ANO

Schmidt
ANO

Zdeborský
ANO

Schmidt
-

Zdeborský
-

Usnesení č. 3-19-2012/ZO: ZO schvaluje program jednání ZO.
4. Kontrola minulého zápisu
Připomínky:
Návrh usnesení:
Diskuse:
Hlasování:
Drobílková
Lacina
Macela
-

Michal
-

Sgalitzerová
-

Bere na vědomí bez připomínek.
5. Rozpočtové opatření 2/2012
Obsah: Rozpočtové opatření je vyvoláno zejména usnesením ZO č. 6-17-2012/ZO ze dne 1.8.2012,
které schválilo investiční výdaje na nákup technologického zařízení pro úpravnu vody ve výši 98 342
Kč bez DPH. S DPH téměř 120 tisíc Kč a příjmem dotace na rekonstrukci bývalé požární zbrojnice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012.
Důvodová zpráva:
Diskuse:
A.Zdeborský požádal o podrobné vysvětlení položek Opravy – voda/čerpadla/hlava, Pohoštění –
kultura, Volby.
Jiné návrhy usnesení:
Hlasování:
Drobílková
Lacina
Macela
Michal
Sgalitzerová
Schmidt
Zdeborský
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Zdržel se
Usnesení č. 5-19-2012/ZO: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012.
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6. Řešení sítí v ulici Pod Hůrkou – Pavel Schmidt
Obsah: ZO usnesením č. 16-17-2012/ZO odsouhlasilo, aby kabely VO a VR byly položeny do
výkopů. Orientační cenová kalkulace firmou Majer počítá s osazením sedmi sloupů za cca 87 516 Kč
(vč. DPH), kterou v případě překládání veřejného rozhlasu je potřeba zvýšit cca o 9 500 plus DPH.
Návrh usnesení:
1. ZO souhlasí s tím, aby v první fáze rekonstrukce sítí v ulici Pod Hůrkou byly postaveny 3 sloupy
pro vedení veřejného osvětlení a rozhlasu. Ostatní kabeláž bude uložena do země a zasvorkována tak,
aby v příštím roce mohlo být osazení ulice Pod Hůrkou dalšími sloupy dokončeno,
2. ZO bere na vědomí, že výkopové práce provede firma ČEZ či její smluvní organizace,
3. ZO pověřuje starostu oslovením tří až pěti firem s cílem získat realizátora pro tu část prací, kde je
investorem obec.
Důvodová zpráva: ZO usnesením č. 16-17-2012/ZO odsouhlasilo, aby kabely VO a VR byly
položeny do výkopů, které provede firma ČEZ a zrušilo své usnesení č. 20-15-2012/ZO, kdy stavbu
podmiňovalo „zachováním stávajících sloupů elektrického vedení“. Kromě toho pověřilo starostu, aby
zadal zpracování cenového návrhu na položení kabelů VO a VR do výkopů firmy ČEZ a osazení
nových sloupů.
Diskuse:
Jiné návrhy usnesení:
Hlasování:
Drobílková
Lacina
Macela
Michal
Sgalitzerová
Schmidt
Zdeborský
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Zdržel se
Usnesení č. 6-19-2012/ZO:
1. ZO souhlasí s tím, aby v první fáze rekonstrukce sítí v ulici Pod Hůrkou byly postaveny 3 sloupy
pro vedení veřejného osvětlení a rozhlasu. Ostatní kabeláž bude uložena do země a zasvorkována
tak, aby v příštím roce mohlo být osazení ulice Pod Hůrkou dalšími sloupy dokončeno,
2. ZO bere na vědomí, že výkopové práce provede firma ČEZ či její smluvní organizace,
3. ZO pověřuje starostu oslovením tří až pěti firem s cílem získat realizátora, který pořídí
projektovou dokumentaci, její projednání na příslušných úřadech a realizaci stavby pro tu část
prací, kde je investorem obec.
7. Žádost o souhlas se stavbou – Elektromontáže
Obsah: Elektromontáže Dobřichovice žádají o souhlas se stavbou „Černolice, čp. E414 – kNN“.
Stavba se dotýká pozemků pč. 299/2 a 299/57. Žadatel zároveň žádá o schválení smlouvy o uzavření
smlouvy budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby. Jako jednorázovou
náhradu za souhlas se zřízením věcného břemene navrhuje částku 4000 Kč.
Návrh usnesení: ZO
1. souhlasí se stavbou přípojky elektrického proudu „Černolice, če. E414 – kNN“, která se dotýká
pozemků pč. 299/2 a 299/57,
2. souhlasí se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvou o právu
stavby.
Důvodová zpráva:
Diskuse:
Jiné návrhy usnesení:
Hlasování:
Drobílková
Lacina
Macela
Michal
Sgalitzerová
Schmidt
Zdeborský
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Usnesení č. 7-19-2012/ZO: ZO
1. souhlasí se stavbou přípojky elektrického proudu „Černolice, če. E414 – kNN“, která se dotýká
pozemků pč. 299/2 a 299/57,
2. souhlasí se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvou o právu
stavby.
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8. Kapacita vodárny po rekonstrukci vodojemu – pro informaci
Obsah: Dle předloženého návrhu vodohospodáře Tomáše Zunta je teoreticky možné po rekonstrukci
vodojemu připojit zhruba 14 jednotek (RD).
Návrh usnesení: Důvodová zpráva: Rekonstrukce vodojemu pravděpodobně umožní napojení dalších 14 jednotek
(RD) na vodovod obce. ZO musí rozhodnout, zda dojde k připojování chat a na základě jakých
podmínek. Od začátku roku řešila a řeší obec zhruba 6 žádostí o připojení. Otázkou je, kolik jich může
být, pokud tuto možnost veřejně oznámí? Teoreticky 20 z části pod skalami, 4 nad horní návsí.
Diskuse:
A.Zdeborský požádal o vysvětlení, proč kapacita odběru vody pro 25 přislíbených jednotek je jiná, než
v případě možných nových 14 jednotek po rekonstrukci vodojemu?
M.Macela chtěl vědět, na jakém základě jsou v soupisu 25 přislíbených jednotek uvedeny čtyři
jednotky pod penzionem?
Hlasování:
Drobílková
Lacina
Macela
Michal
Sgalitzerová
Schmidt
Zdeborský
Bez usnesení.
9. Žádost o souhlas s připojením chaty E394 na obecní vodovod – Jana Chalupová
Obsah: Jana Chalupová - majitelka chaty E394 – žádá obec o souhlas s napojením této chaty na
obecní vodovod.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s odložením bodu do doby, než bude vyjasněna kapacita obecního
vodovodu a stanoveny podmínky pro připojování nových objektů.
Důvodová zpráva:
Diskuse:
Jiné návrhy usnesení: Odložit do doby, než se ZO rozhodne, jak naloží s volnou kapacitou.
Hlasování:
Drobílková
Lacina
Macela
Michal
Sgalitzerová
Schmidt
Zdeborský
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Zdržel se
Usnesení č. 9-19-2012/ZO: ZO souhlasí s odložením bodu do doby, než bude vyjasněna kapacita
obecního vodovodu a stanoveny podmínky pro připojování nových objektů.
10. Opakovaná žádost o souhlas s připojením chaty E341 na obecní vodovod – Zdeněk Slavata
Obsah: Zdeněk Slavata - majitele chaty E341 – žádá obec o souhlas s napojením této chaty na obecní
vodovod ze zdravotních důvodů.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s odložením bodu do doby, než bude vyjasněna kapacita obecního
vodovodu a stanoveny podmínky pro připojování nových objektů.
Důvodová zpráva: Žadatel svoji žádost zdůvodňuje zdravotním stavem.
Diskuse:
Jiné návrhy usnesení: Odložit do doby, než se ZO rozhodne, jak naloží s volnou kapacitou.
Hlasování:
Drobílková
Lacina
Macela
Michal
Sgalitzerová
Schmidt
Zdeborský
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Zdržel se
Usnesení č. 10-19-2012/ZO: ZO souhlasí s odložením bodu do doby, než bude vyjasněna kapacita
obecního vodovodu a stanoveny podmínky pro připojování nových objektů.
11. Žádost o revokaci usnesení č. 8-17-2012/ZO – Vladimír Etlík
Obsah: Předminulé zastupitelstvo schválilo prodej stavebního pozemku 559 pod chatou E242 a
pozemku pč. 221/20 za cenu 450 Kč/m2. Jediný žadatel - majitel chaty E242 Vladimír Etlík – s touto
cenou nesouhlasil a žádá, aby cena odpovídala posudku realitní kanceláře Vicher, který si nechala
zpracovat obec. V případě pozemku 559 cena činí 250 Kč/m2, v případě pozemku 221/20 činí 40
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Kč/m2. Zároveň odkazuje na to, že již v minulosti ZO schválilo, že pozemky prodá za cenu 200
Kč/m2.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s tím, aby bod byl projednán až poté, co zastupitelstvo projedná
cenovou politiku při prodeji obecních pozemků.
Důvodová zpráva: Žádný dostupný dokument na obecním úřadě nezakládá povinnost ZO akceptovat
cenu 200 Kč/m2. Ani ocenění realitní kanceláře Vicher nezakládá povinnost ZO schválit cenu dle
tohoto posudku. Jinými slovy je ZO, jakou prodejní cenu schválí. Čili rozhodnutí ZO ze dne 1.8.2012,
kdy je cena stanovena na 450 Kč/m2, je legitimním rozhodnutím.
Diskuse:
Jiné návrhy usnesení:
Hlasování:
Drobílková
Lacina
Macela
Michal
Sgalitzerová
Schmidt
Zdeborský
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Usnesení č. 11-19-2012/ZO: ZO souhlasí s tím, aby bod byl projednán až poté, co zastupitelstvo
projedná cenovou politiku při prodeji obecních pozemků.
12. Žádost o souhlas s rekonstrukcí jímky u chaty E355 – Radmila Braunová

Obsah: Radmila Braunová – majitelka chaty E355 - žádá o souhlas s rekonstrukcí stávající betonové
jímky výměnou za plastovou.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s odložením bodu do doby, než zastupitelstvo obdrží stanovisko Odboru
životního prostředí MěÚ Černošice.
Důvodová zpráva: Odbor životního prostředí pro Prahu západ nemá námitek. Majitelka byla
vyžádána o dodání tohoto dokumentu. Jinak souhlasu s rekonstrukcí nic nebrání.
Diskuse:
Jiné návrhy usnesení:
Hlasování:
Drobílková
Lacina
Macela
Michal
Sgalitzerová
Schmidt
Zdeborský
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Usnesení č. 12-19-2012/ZO: ZO souhlasí s odložením projednávání bodu do doby, než zastupitelstvo
obdrží stanovisko Odboru životního prostředí MěÚ Černošice.
13. Žádost o souhlas s rekonstrukcí chaty E223 – Ludmila Štekerová

Obsah: Ludmila Štekerová – majitelka chaty E223 - žádá o souhlas s rekonstrukcí chaty, která bude
spočívat ve výměně oken ve stejné velikosti a zateplení fasády.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s navrhovanou rekonstrukcí chaty E223.
Důvodová zpráva: Neexistuje žádný vážný důvod výjimku neudělit.
Diskuse:
Jiné návrhy usnesení:
Hlasování:
Drobílková
Lacina
Macela
Michal
Sgalitzerová
Schmidt
Zdeborský
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Usnesení č. 13-19-2012/ZO: ZO souhlasí s navrhovanou rekonstrukcí chaty E223.
14. Žádost o zajištění přístupu na pozemek pč. 261/11 – Jitka Heřmanová

Obsah: Jitka Heřmanová - majitelka pozemku pč. 261/11 - žádá o zajištění přístupu. Současný, již
neplatný vjezd byl přes pozemek pč. 261/13. Ten byl vrácen původnímu majiteli a vjezd již není
možný. Pokud obec není schopna přístup zajistit, majitelka žádá o povolení k vjezdu z obecní cesty pč.
261/3.
Návrh usnesení: ZO podmíněně souhlasí s tím, aby majitelce pozemku pč. 261/11 byl umožněn
výjezd na obecní pozemek 261/3.
Důvodová zpráva: Souhlasu k vjezdu z pozemku 261/11 na obecní komunikaci 261/3 v zásadě nic
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nebrání.
Diskuse:
Jiné návrhy usnesení:
Hlasování:
Drobílková
Lacina
ANO

Macela
ANO

Michal
ANO

Sgalitzerová
ANO

Schmidt
ANO

Zdeborský
ANO

Usnesení č. 14-19-2012/ZO: ZO podmíněně souhlasí s tím, aby majitelce pozemku pč. 261/11 byl
umožněn výjezd na obecní pozemek 261/3.
15. Žádost o vydání výjimky ze stavební uzávěry pro stavbu garáže na pozemku pč. 2/12 – Zora Stočesová

Obsah: Zora Stočesová - majitelka pozemku pč. 2/12 - žádá o vydání výjimky pro stavbu garáže.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s vydáním výjimky pro stavbu garáže dle předložené dokumentace na
pozemku pč. 2/12.
Důvodová zpráva: Vydání výjimky není v žádném rozporu se záměry obce.
Diskuse:
Jiné návrhy usnesení:
Hlasování:
Drobílková
Lacina
Macela
Michal
Sgalitzerová
Schmidt
Zdeborský
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Usnesení č. 15-19-2012/ZO: ZO souhlasí s vydáním výjimky pro stavbu garáže dle předložené
dokumentace na pozemku pč. 2/12.
16. Žádost o revokaci usnesení č. 9-17-2012/ZO – Iveta Tichá

Obsah: Iveta Tichá – majitelka chaty E244 - žádá o revokaci usnesení č. 9-17-2012 kvůli nesouhlasu
se stanovenou cenou. ZO odsouhlasilo uvedeným usnesením prodej obecních pozemků pč. 221/58 a
581 za cenu 450 Kč/m2.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s tím, aby bod byl projednán až poté, co zastupitelstvo projedná
cenovou politiku při prodeji obecních pozemků.
Důvodová zpráva:
Diskuse:
Jiné návrhy usnesení:
Hlasování:
Drobílková
Lacina
Macela
Michal
Sgalitzerová
Schmidt
Zdeborský
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Usnesení č. 16-19-2012/ZO: ZO souhlasí s tím, aby bod byl projednán až poté, co zastupitelstvo
projedná cenovou politiku při prodeji obecních pozemků.
17. Návrhy finančního výboru – Lenka Sgalitzerová

Obsah: Finanční výbor ZO na svém jednání dne 17. 9. 2012 přijal tato dvě usnesení:
1. doporučil schválit rozpočtový výhled obce na roky 2013 – 2015 – viz příloha zápisu FV
2. navrhl zvýšit místní koeficient daně z nemovitostí z 1 na 2.
Návrh usnesení: ZO
1. schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2013 – 2015 dle předloženého dokumentu,
2. projednat zvýšení místního koeficientu daně z nemovitostí z 1 na 2 na příštím zasedání ZO,
3. ZO souhlasí s tím, že bude schvalovat pouze taková rozpočtová opatření, kde dochází k přesunům
financí mezi jednotlivými účetními položkami nebo pokud půjde o změnu nad 20 tisíc Kč.
Důvodová zpráva:
Diskuse:
Jiné návrhy usnesení:
A.Zdeborský navrhl bod stáhnout bez hlasování.
Hlasování:
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Drobílková
Lacina
Macela
Michal
Sgalitzerová
Schmidt
Zdeborský
1. ZO souhlasí se stažením bodu z programu bez hlasování.
zdržel se
ANO
NE
NE
NE
ANO
2. ZO schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2013 – 2015 dle předloženého dokumentu.
NE
NE
ANO
ANO
ANO
NE
3. ZO souhlasí s projednáním zvýšení místního koeficientu daně z nemovitostí z 1 na 2 na příštím
zasedání ZO, po předložení podkladů, kolik to přinese do obecního rozpočtu.
ANO
ANO
ANO
zdržela se
ANO
ANO
4. ZO souhlasí s tím, že bude schvalovat pouze taková rozpočtová opatření, kde dochází k přesunům
financí mezi jednotlivými účetními položkami nebo pokud půjde o změnu nad 20 tisíc Kč.
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Usnesení č. 17-19-2012/ZO: ZO
1. souhlasí s projednáním zvýšení místního koeficientu daně z nemovitostí z 1 na 2 na příštím
zasedání ZO, po předložení podkladů, kolik to přinese do obecního rozpočtu.
2. souhlasí s tím, že bude schvalovat pouze taková rozpočtová opatření, kde dochází k přesunům
financí mezi jednotlivými účetními položkami nebo pokud půjde o změnu nad 20 tisíc Kč.
18. Řešení nájemního vztahu chaty E326 – Miroslav Kop

Obsah: ZO v září roku 2011 odsouhlasilo textaci nájemních smluv a cenu nájemného pro čtyři
majitele chat v Obecním lese, a to po půlroční diskusi s majiteli chat. Šlo především o to, že se
nebudou vyměřovat geometrické plány nájemních ploch v lese, ale že stačí zákres pozemky
s výpočtem metrů čtverečních pronajímané plochy, které obě smluvní strany odsouhlasí.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s řešením sporu s majitele chaty E 326, jehož výsledkem je předložená
nájemní smlouva a smlouva o narovnání tak, jak byly zastupitelstvu předloženy.
Důvodová zpráva: Majitel chaty E326 Miroslav Kop nakonec odmítl na smluvní podmínky přistoupit a
opakovaně vznášel nové a nové podmínky, které byly v rozporu s odsouhlasenou textací smlouvy. Spor byl
nakonec vyřešen za účasti právních zástupců obou stran, jehož řešením je nejenom znění nájemní smlouvy, ale
zároveň smlouva o narovnání. Smlouva o narovnání řeší další problém s majitele chaty E 326, který odmítal od
roku 2008 nájem platit a neplatil.

Diskuse:
Jiné návrhy usnesení:
Hlasování:
Drobílková
Lacina
ANO

Macela
Zdržel se

Michal
ANO

Sgalitzerová
ANO

Schmidt
ANO

Zdeborský
ANO

Usnesení č. 18-19-2012/ZO: ZO souhlasí s řešením sporu s majitele chaty E 326, jehož výsledkem je
předložená nájemní smlouva a smlouva o narovnání tak, jak byly zastupitelstvu předloženy.
19. Audiozáznam z jednání zastupitelstva – Pavel Schmidt

Obsah: Pavel Schmidt informoval zastupitele, že pořizování audiozáznamu z jednání zastupitelstva
obce nebrání žádná zákonná překážka. Tento záznam bude archivován, ale nesmí být bez vymazání
identifikačních znaků osob zveřejňován ani obecním úřadě, ani zastupiteli kvůli zákonu o ochraně
osobních zájmů. Na obecním úřadě však bude v originální podobě k dispozici.
Návrh usnesení: ZO
1. souhlasí s pořizováním audiozáznamu z jednání zastupitelstva obce při dodržování zákonných
podmínek daných zákonem na ochranu osobnosti,
2. pověřuje starostu zajištěním zařízení pro audiozáznam a archivací audiozáznamů.
Důvodová zpráva:
Diskuse:
Jiné návrhy usnesení:
Hlasování:
Drobílková
Lacina
Macela
Michal
Sgalitzerová
Schmidt
Zdeborský
ANO
zdržel se
ANO
ANO
ANO
ANO
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Usnesení č. 19-19-2012/ZO: ZO
1. souhlasí s pořizováním audiozáznamu z jednání zastupitelstva obce při dodržování zákonných
podmínek daných zákonem na ochranu osobnosti,
2. pověřuje starostu zajištěním zařízení pro audiozáznam a archivací audiozáznamů.
20. Různé
J.Michal informoval o stavu projednávání územního plánu (ÚP), kdy byl obci výkonným
pořizovatelem ÚP vrácen soupis všech námitek, zatím bez stanovisek k řešení jednotlivých bodů. Na
den 7. října byla svolána pracovní schůzka zastupitelů nad předloženým materiálem za účasti
výkonného pořizovatele.
M.Macela si vyžádal další doplňující informace o tom, na kolik vyšly náklady na opravu plotu na
pozemku vedle hřbitova, jako například za materiál (pletivo, sloupky, beton), natření sloupků,
zaříznutí sloupků, odvoz starého pletiva.
A.Zdeborský požádal, aby vodohospodář prováděl odběry vzorků vody na různých místech v obci, tak
jak bylo dohodnuto. Požádal i o to, aby odebrané vzorky vody byly testovány tentýž den.
P.Schmidt upozornil paní Helenu Kalivodovou, že provedla rekonstrukci plotu u svého rodinného
domu bez řádného projednání této záležitosti zastupitelstvem obce, tak jako to běžně činí ostatní
občané v obci, kteří v těchto případech musí žádat o výjimku ze stavební uzávěry.
H.Kalivodová odpověděla, že šlo pouze o opravu plotu ve špatném stavu a že to představitelům obce
oznámila.
J.Michal potvrdil, že vedení obec oznámení v písemné podobě obdrželo, ale následně dotyčnou
upozornilo, že toto oznámení nestačí a že si má na zastupitelstvo podat řádnou žádost o vydání
výjimky, k čemuž dosud nedošlo.
V Černolicích dne 12. listopadu 2012

Zapisovatel:

Pavel Schmidt

Ověřovatelé:

Milan Macela

Petr Lacina

Starosta:

Jiří Michal
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