Usnesení
ě. 17
z jednáníZastupitelstvaobce Černoliceze dne 15.9.2005
Zastupitelstvo
obce
A. schvaluje:
1)

prodejpozemkůč. parc. 268t3o o výměře 455^m2a č. parc' 560 o výměře 5,1m2
pokudbudekupnísm|ouva
uzavřena
v katastrá|ním
území
Černo|ice
za cenu400,-Kč/mz,
nejpozději
do 31.12-2005

2)

udělenívýjimkyze stavebníuzávěryna stavbuvrtanéstudnyna pozemkuč.parc.3715
v katastrá|ním
území
Černolice

3)

udělenívýjimkyze stavebníuzávěry pro stavbu zděnégaráŽe na pozemkuč. parc.
305/38pod|epřed|oŽenéa
obecnímúřadem
Černo|ice
ověřenédokumentace.

4)

prodejpozemkůč' parc. 221t31o výměře 2O1 m2 a č. parc. 530 o výměře53 m2
v katastrá|ním
ÚzemíČernolice
za cenu 400,- Kě/mzs tím,Že kupnísm|ouvabude
uzavřenanejpozdějido 31.12.2005

5)

udě|enívýjimkyze stavebníuzávěry na rekonstrukci
rekreační
chaty E364 pod|e
předloŽené
a obecnímÚřademČerno|ice
ověřené
dokumentace

6)

záměrprodatčástpozemkuč.parc.221t1o výměře274 m2za cenu 4OO,-Kčtm2

7)

výjimkuze stavebníuzávěrypro stavbudomovníČoV na pozemkuč. parc' 261t31
v katastrá|ním
území
CernoIice

8)

prodejpozemkůč. p3rc, 218t4o výměře365 m2 a č' parc. 567 o výměře80 m2
v katastrá|ním
územíČernolice
za cenu 400,- Kč/m,s tím,Že kupnísmlouvabude
uzavřenanejpozdějido 31.12.2005

9)

práce na pozemkáchč.parc,.5í6a č.parc.518pod podmínkou
výkopové
uvedení
povrchudo původního
stavu. Práce budou nejméně10 dní předem oznámenyna
obecnímÚřadu Černo|ice.
Investorzajistíoznámenívýkopovýchpracínejméně5 dní
předemna tabu|ích
umístěných
v b|ízkosti
budoucího
výkopu.Výkopbudeřádněoznačen
a zabezpeéenpřed pádem osob. Výkopovépráce včetněuvedenído původního
stavu
nepřekročí
48 nepracovních
hodin

10) Převod částky
300'000,z kapito|y
2212,po|oŽka
5171si|niceopravya udrŽování
do kapito|y
2310,
po|oŽka
5171vodaopravya udrŽování
30.000,-Kč zkapitoly 6171, po|oŽka5171 obecní Úřad opravya udrŽování
do
po|oŽka5171vodaopravya udrŽování
kapito|y2310,
_ 36.000,-Kčz kapito|y
6171,po|oŽka
5909ostatní
neinvestiční
výdajedo kapito|y
2310,po|ožka
5171voda opravya udrŽování
100.000,Kčz kapito|y
6171,po|oŽka6121budovy,
stavby,investicedo kapito|y
2310,po|oŽka
5171vodaopravya udrŽování
_

264.000'-Kčz kapito|y
kapitá|ové
6171,po|oŽka
6909ostatnÍ
výdajedo kapito|y
2310,po|oŽka5171voda opravya udrŽování
7.000,-Kčz kapito|y
6171,po|oŽka
neinvestiční
výdajedo kapito|y
3113,
5909ostatní
po|oŽkaneinvestiční
výdajena Žáky

11) vyhlášku
č.1/2005
o změněvyh|ášky
ě. 1|2001
B. neschvaluie

,{w

c.

1)

prod|ouŽení
Územníhorozhodnutí
na stavburodinného
domu na pozemkáchč. parc.
v
katastrá|ním
82t29a 82t3O
ÚzemiČerno|ice

2)

chaty na pozemkuč.parc.
udě|enívýjimkyze stavebníuzávěryna dostavburekreační
496t5

pověřujestarostu
1) uzavřením
|esa
hospodářské
sm|ouvyna správuobecního
pozemků
2) vyměřením
nájmůza neoprávněné
uŽÍvání
v majetkuobceza pos|ednítři
roky

D. revokujesvojerozhodnutí
z27.6.2002tak,Že ho ruŠí
v ce|émrozsahu.
E.

nemá připomínkyk připravovanérea|izaciěištěnía opravě sedimentační
nádrŽe na
potoce
Všenorském

V Černo|icích
dne 15. zářÍ2005

