Zápis číslo18

obce Černo|ice
ze zasedáníZastupite|stva
ze dne 8.12.200s
D|ouhý,Zdena Rambousková'Pave|Kamberský,
oZ. Mi|os|av
Přítomni- 6 č|enů
VeronikaS|ádková,AntonínZdeborský'Ing.MirosIavZíma
omluven:A|ešMace|a,
přítomných
v 19.05hod.
uvítáním
Starostazahé4i|jednání
Že jednáníje usnášeníschopné'
Konstatova|'
Starostajmenujezapisovate|epana Pav|a Kamberského.
Dá|e navrhujeověřovate|ezápisu: AntonínZdeborskýa MiloslavD|ouhý
H|asování:5 h|asůpro

\,l

Program
obce na rok 2006
1. Schvá|enírozoočtu
2' Úpravy rozpočtupro rok 2004
čís|o
2/2005
3. Schvá|enívyh|áŠky
4, Schválenívýjimkyze stavebnÍuzávéryna stavbu RD na pozemkuč' parc.3715
5. Výkop na pozemkuč.parc.313/1
6. Prodejčástipozemkuč.parc.279
7, Prodej pozemkuč.parc.221136a č.parc. 578
B. Schvá|enívýjimkyze stavebníuzávěryna rekonstrukcidomu čp.62
9. Schvá|enípříspěvkuna opravustřechykabin
ze stavebníuzávěryna stavbuvrtanéstudny
10. Schvá|enívýjimky
1'l. Revokacebodu 11 z iednáníZo dne 15.9.2005
12. Diskuse
13. Závér
programubod čÍslo1 a nahradit
výboremnavrhujestarostastáhnoutz dneŠního
Po konzu|tacis Finančním
provizoriapro rok 2005".
rozpočtového
ho bodem ,,Schvá|ení

.v

o body:
obce navrhujedá|e starosta programrozŠířit
Po projednánína pracovnímzasedáníZastupite|stva
parc.
prodej
pozemku
221l38
č.
Žadost o
připojení
řadu
k vodovodnímu
Žadosto dočasné
Žádost o souh|ass připojenímnemovitostina veřejnouvodovodnísÍť
Smlouvas EKOKOM a.s.
Zřízenívěcnéhobřemenena sm|ouvus SK Černolice
Historickýmajetek- pověření
ze smIuv
Evidencepohledávekvyp|ývajÍcích
o body:
dá|e navrhujeprogram rozŠÍřit
Pan místostarosta
p|ány
geometrické
majetek
obce
Historický
Yýzva StavebnímuúřaduMníšekpod Brdy
KomunikaceVe Slatinách
odpadem
Dodatekke sm|ouvěo nak|ádánÍskomunálním
programu.
Starostadává h|asovato návzích na změnu a rozŠíření
Hlasování:5 h|asůpro

Upravenýprogramjednání:
provizoria
prorok2006
rozpoČtového
1. Schvá|ení
pro
2. ÚpravyrozpoČtu rok2004
vyh|áŠky
čís|o
2i2005
3. Schvá|ení
výjimky
ze stavební
uzávěryna stavbuRD na pozemkuč.parc.3715
4, Schvá|ení
Č.parc.313/1
5. Výkopna pozemku

\$t't

----

6. Prode1částipozemkuč.parc' 279
7. Prodejpozemkuč' parc.221136
a Č.parc.578
8. Schvá|enívýjimkyze stavebníuzávěryna rekonstrukci
domu čp.62
9. Schvá|enípříspěvkuna opravustřechykabin
10. Schvá|enívýjimkyze stavebníuzávěry na stavbuvrtanéstudny
1 , | 'R e v o k a c eb o d u1 1 z i e d n á n íZ o d n e 1 5 . 9 . 2 0 0 5
12. Žádosto prodejpozemkuč.parc. 221|38
,l3. Zádosto doČasné
připojení
k vodovodnímu
řadu
14. Žáaosto souh|ass připojenímnemovitostina veřejnouvodovodnísÍt'
1 5 . S m l o u v as E K O K O M a . s .
16. Zřízenívěcnéhobřemenena sm|ouvus SK Černo|ice
17. Historickýmajetek- pověření
18. Evidencepoh|edávek
vyplývajících
ze sm|uv
.19.Historickýmajetek
plány
obce - geometrické
pod Brdy
20. Yýzva StavebnÍmu
Úřadu MnÍŠek
2,1.KomunikaceVe Slatinách
22, Dodatekke sm|ouvěo nak|ádánískomunálním
odoadem
23. Diskuse
24. Závěr

/

H|asování:5 h|asůoro
1. Schvá|enírozpočtuobce pro rok 2006
provizoriana začátek
Proto po dohodě s FinančnÍm
výborem přistoupímena schválenírozpočtového
roku2006, bude se jednatpřib|iŽně
o jeden aŽdva měsÍce.Pod|etohotoprovizoriabychommě|ičerpat
maximá|nějednudvanáctinurozpočtu
roku2005 měsíČně.
Zřad zastupite|ů
nejsoupřipomínky'starostadává hlasovato návrhu usnesení:
pravid|apro hospodařenív roce 2006 do doby schválení
obce schva|ujerozpočtové
,,Zastupitelstvo
řádneho rozpočtu.obec bude ve výdajíchv jednot|ivých
kapito|áchčerpatmaximá|nějednu dvanáctinu
rozpočturoku 2005 za jeden měsíc...
Hlasování:5 h|asůoro
2' Úpravy rozpoětu pro rok 2005
Některénepředvídate|né
výdaje si vyŽáda|yzměny v rozpočturoku 2005. Navrhovanézměny jsou
zpracoványv tabu|ce.kterouvŠichni
zastupite|é
majÍk dispozici.
Zřad zastupite|ů
nejsoupřipomínky,
starostadává h|asovato návrhu usnesenÍ:
Ý

obce schvaIujeÚpravy rozpočtupro rok 2005 pod|e předIoŽenéhonávrhu, který
,Zastupite|stvo
nedÍ|nou
součástÍ
tohotousnesení.,.
Hlasování:5 h|asůoro
3. Schvá|enívyh|ášky čís|o2/2005

31p,1

ď"s

Touto vyh|áškouse měnÍvobecně závaznévyh|áŠce
pop|atcích
voddÍ|eV|l|.
čís|o{í2€ o 2o mÍstních
článek45 a stanovujese výŠepop|atkuza provoz systémushromaŽd'ování'
sběru, přepravy třÍdění,
vyuŽívání
a odstraňování
komuná|ních
odpadůpro rok 2006.
Z řad zastupite|Ůnejsoupřipomínky,
starostadává h|asovato návrhuusnesenÍ:
je
obce schva|ujevyh|áŠku
čís|o
2/2005o změně vyh|áŠky
čís|o1/2002.Návrh vyh|áŠky
,,Zastupite|stvo
nedí|nou
součástí
tohotousnesení.,.
H|asování:5 h|asúpro

4, Schvá|enívýjimky ze stavební uzávěry na stavbu RD na pozemkuč.parc.37/5
Pan o|dřichAubrechtpoŽádato schvá|enívýjimkyze stavební
uzávěryna stavbuRD na pozemkuč.
parc. 37l5 v katastrá|ním
projektové
uzemíCernolice.Na zák|aděpřed|oŽené
dokumentace
na stavbu

''J

\\)

j '\

rodinnéhodomu a na zák|adě kIadnéhostanoviskaarchitekta|ze se stavbou rodinnéhodomu
pozemkuč.parc.3715souh|asit.
Zřad zastupite|ů
nejsoupřipomínkystarostadává h|asovato návrhu usnesení.
obce schva|ujeudě|enívýjimkyze stavebníuzávěry na stavbu rodinnéhodomu
,'Zastupite|stvo
pozemkuč.parc.3715v katastrá|ním
pod|epřed|oŽené
územíČerno|ice
a ověřenédokumentace...
H|asování:5 h|asůpro
5. Výkop na pozemku č.parc. 313/1
Pan Zdeněk Vor|ÍČek
Žádá o souh|as s provedenímvýkopu na pozemku č. parc. 31311,který je
v majetkuobce' Do výkopu bude u|oŽenatrubka,kterouse bude odvádět do vodoteČevoda z drenáŽí
zhotovených
za ÚČe|em
odv|hčeníjeho
domu čp.2.
Z řad zastupite|Ůnejsoupřipomínky,
starostadává h|asovato návrhu usnesení:
obce schva|ujevýkopovépráce na pozemku Č.parc,. 31311za Úče|emu|oŽenítrubky
,,Zastupite|stvo
odvádějícídrenáŽnívodu do vodotečepod podmínkouzhotovenírevizníŠachtyna pozemku č. parc.
31311a uvedenípovrchudo původního
stavu. Práce budou nejméně7 dní předem oznámeny na
Výkop bude řádně označena zabezpečenpřed pádem osob. Práce budou
obecním Úřadu Černo|ice.
v průběhudvou ka|endářních
dokončeny
dnů..,
Hlasování:5 h|asůoro
Y

6 . Prodej části pozemku č.parc. 279
Pan Petr Karban Žádá o prodejčástipozemku č. parc. 269, kterýje pod stavboujeho rekreační
chaty
E0215. Jedná se o |oka|ituDurangov Údo|ÍVšenorskéhopotoka.Pozemky v této|oka|itěby se zatÍm
nemě|iprodávat,protoŽeje třeba dořeŠit
|oukyvŠemichataři.
vyuŽívání
spo|eČné
Z řad zastupitelů
nejsoupřipomínky,
starostadává h|asovato návrhuusnesení:
obce prodejčástipozemkuč.parc.269 v katastrá|ním
ÚzemíČerno|ice
neschvaluje..
,,Zastupite|stvo
Hlasování:5 hlasůoro
K jednáníZastupite|stva
obce se připojujepaníVeronika S|ádková
7 . Prodej pozemku č.parc. 221136a č.parc' 578
Paní Martina KabečkováŽádá o prodejpozemku č. parc. 221116o výměře 149 m2 a pozemku č. parc.
chaty E0248'
578 o výměře 29 m, v katastrá|nimÚzemí Černo|ice.Na pozemku stojíjejí rekreaČnÍ
K Žádostije připojengeometrickýp|ánčís|o379-15512002.
Navrhovanácena je 400,. Kčlm,'
Zřad zastupitelů
nejsoupřipomínky,
starostadává h|asovato návrhu usnesenÍ:
obce schva|ujeprodej pozemků č. parc. 221116o výměře 149 m2 a č. parc. 578 o
,,Zastupitelstv^o
p|ánučÍs|o379-15512002
výměře 29 m, v katastrá|ním
územíČerno|icevyznačenýchna geometrickém
za cenu 400,- Kč/m2s tím, Že kupní sm|ouva bude uzavřena nejpozdějido 28. února 2006.
na účetobce.'
Zastupite|stvo
obce pověřujestarostupodpisemkupnÍsmlouvypo převodukupníčástky
Hlasování:6 h|asůpro
8 . Schválenívýjimky ze stavební uzávéryrekonstrukci domu čp.62
Pan FrantiŠekPrager Žádá o udělení výjimky ze stavebníuzávěry na rekonstrukcidomu čp' 62'
K ŽádostijepřiloŽenastavebnÍ
nedojdek ve|kýmzměnám
dokumentace,
ze kterép|yne,Že rekonstrukcí
jsou schody do býva|érestauracea dvoje dveře vedoucÍna u|icibudou
ve vzh|edubudovy.ZruŠeny
nanrazenyoKny.
Z řad zastupite|ů
nejsoupřipomínky,
starostadává h|asovato návrhu usnesení:
obce schva|ujeudělenívýjimky
ze stavebníuzávěry na rekonstrukcidomu čp.62.
,,Zastupite|stvo
H|asování:6 h|asůpro

9. Schvá|enípříspěvkuna rekonstrukcišaten

/

QK čarnn|ina
nn;'jd3|o finanČní
pÍíspěvek
areá|'lčetně
kopané.Spot.to'rní
na VybaveníŠatenna hřiŠti
pronájmu.KaŽdoroční
budovy kabin je v majeiku obce a fotbalovýk|ub ho má v d|ouhodobém
zhodnoceníjednak areá|u. ale i.rIastníbudovy šaten přináŠízhodnocenímajetkucbce. Je tedy
po|iobec vyjádři|asvoje
přlnejmenším
vhodné aby za veimi dobroureprezentaci
obce na sportovním
poděkovánÍ
přÍspě'rkem.
iímtofinančnÍm
Navrhujipřispětčástkou50.000,-Kč.
Zřad zastupite|ů
nejsoupřipomínky,
starostadává h|asovato návrhuusnesení:
přÍspěvku
SK Černo|ice
ve výši
na rekonstrukci
Šaten
obce schva|ujeudělenífinančního
,,Zastupite|stvo
50.000'-KČ..
H|asování:6 h|asůoro
10. Schvá|enívýjimky ze stavební uzávěry na stavbu vrtanéstudny
Pan Miros|avForejtpoŽáda|o udě|enívýjimky
ze stavebníuzávěry na stavbuvrtanéstudny na pozemku
č. parc. 29512v k. Ú. Cerno|ice.Průzkumnývrt by| zhotoven,pan Forejt před|oŽiIhydrogeo|ogické
posouzenÍ
a projektovou
dokumentaci.
Zřad zastupitelů
nejsoupřipomínky,starostadává h|asovato návrhuusnesení:
obce schva|ujeudě|enívýjimkyze stavebníuzávěry na stavbu vrtanéstudny na
,,Zastupiie|stvo
pozemkuč.parc.29512vkatastrá|ním
ÚzemíCerno|ice..
Hlasování:6 h|asůoro
11. Revokace bodu 11z jednáníZo dne 15.9.2005
Panu FrantiŠku
Procházkoviby| schvá|en na zasedání Zastupite|stva
obce dne 15.9'2005prodej
pozemkůč.parc.21814o výměře365 m2 a č.parc' 567 o výměře 80 m2v katastrá|nÍm
ÚzemíČerno|ice
za cenu 400,- Kč/m. s tím' Že kupní sm|ouva bude uzavřena nejpozdějido 31'12'2005,Při
projednáváníkupnísm|ouvyvyŠ|onajevo, Že pan Procházka před|oŽilstani geometrickýp|án. Podle
geometrického
p|ánučís|o
465-43l2o05ze dne 26.8.2005má pozemek č' parc.218|6výměru282 m. a
pozemekč.parc'665 výměru81 m2'
Zřad zastupiie|ů
nejsoupřipomínky,starostadává h|asovato návrhu usnesení:
pozemkŮč.parc.
obce revokujebod 11 jednáníZo ze dne 15'9'2005a schvaIuje-prodej
,,Zastupite|stvo
21816o výměře 282 m2 a Č.parc. 665 o výměře 81 m2v katastrá|ním
Území Černo|iceZa cenu 4o0,Kč/m.s tÍm,Že kupnísm|ouvabude uzavřenanejpozději
do 31.12.2005Hlasování:6 h|asůoro
12. Zádost o prodej pozemku č.parc. 221138
ÚzemÍCerno|iceo
PanÍB|ankaWenclovápoŽáda|ao prodejčástipozemkuČ.parc.22111v katastrá|ním
výměře cca 274 m., na kterémstojíjejírekreační
chata E238. Zastupitelsivoobce na svémzasedání
p|ánu.Paní Wenc|ová
geometrického
dne ,16.9.2005
schvá|i|ozámérprodatpozemek po před|oŽení
před|oŽi|a
geometrickýplán Čís|o
427-412004,na kterémje oddě|enpozemek č.parc. 221l38 o výměře
272 m. NavrŽenácena je 400,- Kčim.'
Zřad zaslupite|ů
nejsoupřipomínky,starostadává h|asovaio návrhu usnesení:
Území
obce schva|ujeprodejpozemku Č.parc. 221t38o výměře 272 m2v katastrá|nÍm
,,Zastupite|stvo
p|ánučÍs|o
427-4t2004za cenu 400,- Kč/m,stím. Že kupnÍ
Cerno|icevyznačenemna geometrickém
sm|ouvabude uzavřenanejpozdějido 28. února2006.,
H|asování:6 h|asůpro
13. Žádost o dočasnépřipojeník vodovodnímuřadu
připojeníjeho
Pan JiříHornÍkŽádáo dočasné
nedokonČené
stavbyRD na pozemkuč.parc'261l31a St,
637 kvodovodnímuřadu zdůvodu osazení a zapojenísanitárníchpředmětůa jejich vyzkouŠení
řad, kterýje
v průběhuprosince2005 a iedna2006. Starostapřipomíná.Že se jedná se o vodovodnÍ
sanitárního
nezko|audovaný
a je umístěnv současnédobě na soukromémpozemku. VyzkouŠenÍ
vybavenídomu |zezajist|tijinýmzpůsobem.

\u,r

připomínky
Z řad zastupitelů
nejsouda|Ší
a starostadává h|asovato návrhuusnesení:
připojení
obce neschva|uje
na rrodovodnířad
ve smysluŽádostič.j.1050/2005"
,,Zastupite|stvo
H|asování:6 h|asůpro
1 4 . Zádost o souh|as s připojenímnemovitosti na veřejnou vodovodní sít'
pokynyobce a dodrŽe|atak právní
Paní Jana PospíŠi|ová
Cha|oupkováoznáml|a,Že sp|ni|aveŠkeré
předpisy.Žaaa o udě|enísouh|asus připojenÍm
rozestavené
stavby rodinnéhodomu na pozemkuČ.
parc.82128na veřejnouvodovodnísít',aby moh|apokračovat
ve stavbě'
Pan místostarostaupozorňujena nesrovnalostimezi skuteČným
stavem vodovodníhořadu a stavem
v dokumentaci.NenÍvyjasněnoochrannépásmo vodovodnÍho
řadu včetněvrtu HV1. obec nebránÍ
při stavebnÍch
dostavběrodinného
domu manŽe|ů
PospíŠi|ových,
k pouŽívání
a|e pitnávoda neníurČena
pracích.Do vyjasněnívšech
nejasnostÍby
se nemělsouh|ass napojenÍm
schválit.
připomínky
Z řad zastupiie|ů
nejsou k projednávanému
bodu da|Ší
a starostadává h|asovato návrhu
usnesení:
obce připojenírozestavěnéhodomu na pozemku Č.parc. 82128na veřejný vodovodní
,,Zastupite|stvo
řad neschvaIuje.
Hlasování:6 h|asůpro

1 5 . Smlouva s EKOKOM a.s.
Se spo|ečností
EKoKoM a.s' je kaŽdoroČně
uzavÍránasm|ouvao třÍděníodpadů'Podle mnoŽství
odevzdanéhovytříděného
odpadu (p|asty,sklo' papír)obci EKoKoM a.s. vrací urČitýpodí|obcí
vyna|oŽených
nákladůna sběr a třÍděnítohoto
odpadu.vyna|oŽených.
Zřad zastupite|ů
nejsoupřipomínky,
starostadává h|asovato návrhuusnesení:
obce pověřujestarostupodpisemsm|ouvys EKoKoM a.s' o třÍděnÍodpadů'.
,,Zastupite|stvo
H|asování:6 h|asůpro
1 6 . Zíízenívěcného břemene na smlouvu s SK Černo|ice
pronájmuareálufotba|ového
SK Černo|ice
má s obcÍuzavřenousm|ouvuo d|ouhodobém
hřiŠtě
vČetně
Šaten.Navrhujese na pozemek č' parc. 29912 v katastrá|ním
ÚzemíCerno|ice zříditvěcnébřemeno
na sm|ouvuze dne 17'12.1992rreorosoěchSK Černolice.
Z řad zastupite|ů
nejsoupřipomÍnky,
starostadává h|asovato návrhuusnesení.
obce schva|ujezřízenívěcného břemene na pozemek č. parc. 29912 v katastrá|ním
,,Zastupite|stvo
ÚzemÍCerno|iceve prospěchSK Cerno|icena sm|ouvuze dne 17.12'1992"
H|asování:6 h|asůoro
'17.Historický majetek - pověření
Pokraču1e
se dále v přepisováníhistorickéhomajetkuobce. Vyřízovánímtétoprob|ematikyby mě| být
pověřen 1edenČ|enZastupite|stva
obce. Starosta navrhuje, aby toutojednánímo historickémmajetku
obce a1ehopřevedením
na obec by|pověřenmístostarosta
AntonínZdeborský.
Zřad zastupite|ů
nejsoupřipomínky,
starostadává h|asovato návrhuusnesení:
obce pověřuje místostarostuAntonínaZdeborskéhojednánímo historickémmajetku
,,Zastupite|stvo
obce a jeho převodemna obec'..
H|asování:6 h|asůpro
18. Evidence poh|edávekvyp|ývajících
ze smIuv
Z některýchsm|uvuzavřenýchobcí p|ynoupeněŽnízávazky vzh|edemk obci. Pro určení
výŠetakových
poh|edávek'je nutnéprovéstkontroluevidence.

Xur
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Starostadává h|asovato návrhu usnesení.
ukládá obecnímuúřaduzajistítevidencipoh|edávekvyp|ývajícÍch
zuzavřených sm|uv
,.Zastupite|stvo
v t e r m í n du o 3 1 . 1 ' 2 0 0 5 "
Hlasování:6 h|asŮoro
19. Historický majetek obce - geometrickép|ány
Jednímz historických
majetků
obceje ipozemek č.parc.261|1.kde je obec Černo|ice
spo|uv|astníkem..
Je veden spor u Úradu pro Zastupovánístátu ve věcech majetkovýcho to, zda pozemek bude rozdě|en
na dva dí|y,nebo bude zapsán na katastrá|ním
úřadějako podí|.
Zřad zastupite|ů
nejsoupřipomÍnky,
starostadává hlasovato návrhuusnesení:
pro
obce souh|asís geometrickýmp|ánemzakres|eníhistorického
majetkuobce a přÍdě|ů
,,Zastupite|stvo
parce|u261 v katastrá|ním
územíČernolice.SoučasněvŠakdo doby vyřešenÍ
tohotomajetkuobce trvají
parce|y261l1."
na podí|ovém
v|astnictví
Hlasování:6 h|asůpro
2o' Yýzva Stavebnímuúřadu Mníšekpod Brdy

v

Vedoucí StavebnÍhoúřadu MníŠekpod Brdy zas|a|aobecnímu úřaduČerno|icedopis, ve kterém
zpochybňujeněkterékrokyobce Černo|ice
ve vztahuk vydanýmrozhodnutÍm
StavebnÍho
úřaduMnÍŠek
pod Brdy. Starosta upozorňuje,Že ze strany Stavebního Úřadu Mníšek pod Brdy dochází např'
k pozdnímu
pozvanávůbecnení.
zasí|ánÍpozvánek
na místnÍšetřenínebo
obec jako účastníkřízení
Z řad zastupite|ůk projednávanémubodu nejsou připomÍnkya starosta dává h|asovat o návrhu
usnesenÍ.
pod Brdy o řádnédodrŽovánízákonůtohotostátu.
obce žáda1í
StavebníÚřad v MníŠku
,,Zastupite|stvo
Pověřujístarostuobce napsánímstručného
dopisu s toutoŽádostízastupite|ů
na stavebníúřaddo rukou
paníHrabcové,
vedoucístavebního
úřadu...
Hlasování:6 h|asůoro
21. Komunikace Ve SIatinách
VedoucíStavebníhoúřaduzas|a|aobci Černo|icedopis, ve kterémoznamuje,Že jednÍmze stavebnÍků
přístupové
komunikaceVe S|atináchje i obec.
Starostanavrhujeschvá|itusnesení:

v

obce nesouhIasís tvrzením,Že obec ČernoIiceje stavebníkemnezkolaudované
,Zastupite|stvo
je pouze v|astníkem
komunikaceVe Slatinách,konstatují
pozemků
všakŽe obec Černolice
dotčených
nnr{fnrrin (66gni(6cÍ(viz sm|ouvaobec vs GATE7 a probíhající
Ža|oba)...
vr1

| L,

q

yrvvrrrqJrvr

|

4grvvqr.

Hlasování:6 h|asůpro
22' Dodatekke sm|ouvě o nak|ádánis komunálnímodpadem
Qnn|aňnncf
Remodiss.r.o.zasla|adodatekke Sm|ouvěo nak|ádání
s komuná|ním
odpadem,Ve kterém
jsou stanovenyceny za odvoz a |ikvidaciodpadu V roce 2006. Docházík navýŠení
oproticenám roku
2 0 0 5c c a o 1 a ž 7 % '
Starostadává h|asovato návrhu usnesení:
obce pověřuje starostu podpisem dodatku ke Sm|ouvě o nak|ádánís komunálním
,,Zastupite|stvo
odpadem.uzavřenés firmouRemondiss.r.o...
HIasování:6 h|asůoro
23. Diskuse
V diskusi vystoupil Mgr. Suttner,zástupce manŽe|ůPospÍŠiIových.
ShrnuI probIematikupřipojení
pozemku č. parc. 82|28 na veřejnývodovodnířad a po|oŽi|otázku. co musíještě manŽe|éPospíŠi|ovi

,

udělat,aby jim by|oumoŽněnose na veřejnývodovodnířad připojit.Upozomi|na to' Že nenímoŽné
podmiňovat
udě|ení
souh|asu
ostatnímivěcmi,
např.věcnýmbřemenemapod.
Starostaodpovědě|,Že vzhledemk obsáhlostiproblému
obec zaš|ena adresu Mgr. Sutt|eraodpověd'
písemně.
Pan HorníkpoŽaduje
konkrétní
odpověďna otázku:,,Pokudřad umístěný
na pozemkuČ'parc. 261t12
jsou sp|něnyvšechnypodmínky
bude řádně zko|audován,
pro to, aby stavběumístěné
na stavebním
pozemkuč. parc. St637 moh|abýt dodávánaobecnívoda prostřednictvím
obecníhořadu a řadu
umístěném
na pozemkuč.parc.261112?
Pokudne,jaképodmínky
musíbýtsp|něny?..
Starostaoznámi|tazate|i,
Že odpověd'mu
budezas|ánapísemně.
ProtoŽeda|Ší
dotazynebopřipomínky
neby|y'starostakončíjednání
Zastupite|stva
obcev 20:20hodin.

V Černo|ících
dne 8.12.2005

ověřovate|é
zápisu:
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