Zápis číslo13

Zastupitelstva obce černolice
ze zased|ání
ze dne 14.12.2004
oZ - Miloslav D|ouhý, Pave| Kamberský, Aleš Macela, Zdena Rambousková,
Přítomni_ 6 č|enů
Antonín Zdeborský, Ing. Miroslav Zíma
Omluvena: Veronika Sládková

v

Program
1. Schvá|eníudělenívýjimky ze stavebníuzávěry - stavbastudny na pozemku č.parc,29013
2. Schváleníýše vodnéhona rok 2005
3. Schvá|enívyh|áškyčíslol/2004
4. Schválenístavebníhozáměru postavit RD na pozemku č,parc.3115
5. Schvá|enístavebníhozáměru postavit chatu na pozemku č.parc l33l|
6. Schvá|enístavebníhozáměru postavitRD na pozemcíchč.parc. 54312,54313a 543/4
7 ' Úprava rozpočtuobce
provizoria pro rok 2005
8. Schválenípravidel rozpočtového
9. Diskuse
l0. Usnesení
||. Závěr
Starosta konstatuje, Že zasedánije usnášeníschopné.
Zapisovatel:Ing. Miroslav Zíma
ověřovatelé zápisu: Pave| Kamberský' Antonín Zdeborský
Hlasování:6 hlasůpro
Místostarostanavrhuje rozšířitprogram jednání o body:
Schvá|enízastoupeníobce Černo|iceJUDr. Slavíkovou
úče|ům
SchválenívyuŽitípozemkůč.parc. 299112,299/13,299l14,299/15,299l18a299l19 k rekreačním
Schvá|enívystoupeníobce Černolicez Regionu Mníšecko
H|asování:6 h|asůpro

v

Upravený program:
l.
2.
3'
4.
5.
6.
7.
8.
9.
l0.
l l.
12.
13.

Schváleníudě|enívýjimky ze stavebníuzávěry - stavbastudny na pozemku č.parc,290/3
Schválenívýševodnéhona rok 2005
Schvá|enívyh|áškyčíslol/2004
Schválenístavebníhozáměru postavit RD na pozemku č.parc.3715
Schvá|enístavebníhozáměru postavitchatu na pozemku č.parc 13311
SchválenístavebníhozámérupostavitRD na pozemcíchč.parc. 54312,54313a 543/4
Úprava rozpočtuobce
prwizoria pro rok 2005
Schvá|enírozpočtového
Schvá|enízastoupeníobce Cernolice JUDr. S|avíkovou
účelům
a299119k rekreačním
Schvá|enivyuŽitípozemků9.parc. 299112,299/13,299114,299115,299118
Schvá|enívystoupeníobce Cerno|ice z Regionu Mníšecko
Diskuse
Usnesení

l.

Schválení udělení výjimky zr stavební uzávěry - stavba studny na pozemku č.parc. 290Í3
Paní Marie Lacinová Žádá o udělenívýjimky ze stavebníuzávěry na stavbu studny na pozemku č. parc.
290/3. Sfudna bude vrtaná a provede jí firma DivíŠekMiros|av Speciální stavebníčinnosti.Nikdo ze
zastuopite|ůnemá k projednávanémubodu připomínky a starosta dává h|asovat o udě|enívýjimky ze
Stavebníuzávěry na stavbustudny na pozemku č.parc.29013.
H|asování: 6 h|asůpro

2.

Schvá|enívýševodnéhona rok 2005
Na zák|adě před|oŽené kalku|ace nák|adů na čerpání, úpravu a dodávku pitné vody firmou
Vodohospodářské sluŽby s.r.o. je za dodávku jednoho kubického metru pitné vody do domácností
navrhovanácena 50,- Kč.
Ze stran Zastupite|ů
nejsou k před|oŽenérnu
návrhu připornínky,Starostadává hlasovat o schvá|eníceny za
dodávku pitnévody do domácnostív obci Černo|iceve výŠi50,- Kč/m3.
Hlasování: 6 hlasůpro

3.

Schválenívyh|ášky číslo1/2004
Vyh|áŠkačís|ol/2004 řešívýši pop|atkuza Iikvidaci odpadu pro rok 2005. Výše poplatkuje odvozena od
skutečněvynaloŽenýchnák|adůna likvidaci odpadu v roce 2004.
Ze stranyZastupitelůnejsou k předloŽenémunávrhu vyhlášky číslo|/2004připomínky.
Starostadává h|asovato schválenívyhlášky čís|o|/2004.
Hlasování: 6 h|asůpro

4.

Schválení stavebnÍho záměru postavit RI) na pozemku č.parc 3715
Jedná se o záměr postavit rodinný dům na parce|ev zastavěnéčástiobce. Pozemek je v návrhu územního
p|ánu určenk zastavění.
Starosta dává hlasovat o schváleni záméru postavit na pozemku č' parc. 3715 rodnný dům. Schválení
záměnl nenahrazujeudělenívýjimky ze stavebníuzávěry.
Hlasování: 6 h|asůpro

5.

Schválení stavebního záměru postavit chatu na pozemku č.parc 133/1
Majitelka pozemku č.parc. |3311Žádá o schvá|enízáměru postavit na pozemku rekreačníchatu. Pozemek
se nacházív lokalitě, kteráje zastavěnárekreačními
objekty.
Starosta dává h|asovat o návrhu usnesení:,,Zastupitelstvoobce schvaluje záměr postavit na pozemku č.
parc. 133/l v katastrá|nímúzemíČerno|icerekreační
chatu. Schvá|enízáměru nenahrazujeudě|enívýjimky
ze stavebníuzávěry..,
H|asování: 6 hlasůpro

6.

Schvá|ení stavebního áměru

postavit RD na pozemcích č.parc. 54312,543/3a 54314

|ng. ŠpičákpoŽáda|o schvá|enízáměru postavit rodinný dům na pozemkách č.parc' 543/2,54313a54314.
Jedná se o pozemky v chatovézástavbě s přístupempo úzkécestě ve vzdá|enosticca 500 m od poslední
stavby rodinnéhodomu. Vzhledem k charakteru okolní zástavby a nevhodnépřístupovékomunikaci je
vyuŽiti mofuéjen pro individuá|nírekreaci.
Zpracovate| územníhoplánu dává k záměru stavby rodinného domu na výše uvedených pozemkách
negativnístanovisko.
Starostadává hlasovat o schvá|enízáměru postavit rodinný důmna pozemkách čparc. 543/2,54313a 54314
v katastrá|nímúzemíČerno|ice.
H|asování:6 hlasůproti

1.

Úprava rozpočtu obce
Starostavysvětluje důvody,kterévedou k úpravámrozpočtu- některéočekávané
příjmy jsou v někteých
kapitolách menší,vjiných zase větŠí.Úměrně tomu je nutnéponíŽit nebo vpfipadě potřeby povýšit i
výdajovou částrozpočtu'
Návrh změn rozpočtupro rok 2004 by| projednán Finančnímvýborem' kteý doporučujeZastupitelstvu
města navrŽenéúpravyrozpočtuschválit.
Z iad zastupite|ů
k náwhu změn rozpočturoku 2004 nejsou připomínky' Starostadává hlasovat o schválení
návrhu usnesení:''Zastupitelstvoobce schvaluje úpravyrozpočtupro rok 2004 podle před|oženého
návrhu,
ktenýje nedílnousoučástí
usnesení..
H|asování:6 h|asůpro

/

8.

Schválení rozpočtovéboprovizoria pro rok 2005
Zastupite|stvoobce schva|ujedo doby neŽ bude schválen rozpočetobce pro rok 2005 čerpatměsíčnějednu
dvanáctinurozpočturoku 2004 rnimo proplacenífaktury za rekonstrukciúpravnyvody v měsíci|ednu2005
H|asování:ó h|asůpro

9.

SchváIenízastoupeníobce JUDr. S|avíkovou
Ve sporu mezi obcí Černo|icea Pozemkolý'm fondem ČRo pozemky č. parc. 299113,299/14,299/15,
299116a299l17 byla vybránajako zástupceobce Černolíce
JUDr. Slavíková.
Starostadává h|asovato schvá|eníusneseníve Znění,,Zastupite|stvo
obce schva|ujejakozástupceobce ve
sporu mezi obcíČernolicea PozernkovýrnfondemČR o pozemky č.parc. .299l|3,299114,299115,299l|6
a299l|7 v katastrá|ním
územíČernoliceJUDr' S|avíkovou..
H|asování:6 h|asůpro

1 0 . Schválenívyrržitípozemkůč.parc. 299l|2,299113,299114,299115,299/18a299l|9k rekreačnín
účelům
jako např. sáňkováni, |yžováni
Tyto pozemky by|y po ce|á deseti|etivyuŽivány pouze k rekreačním
úče|ům,
apod. V |etníchměsícíchs|ouŽi|yk pěstovánítrávy na seno.Aby v příštíchletechnedošlok jinémuzpůsobu
vyuŽití, navrhuje míStostarostavyč|enitýto pozemky jako pozemky určenék sportu a rekreaci.
Starosta dává hlasovat o schvá|enívyuŽiti pozemků č. parc. 299112,299/|3, 299114, 299115, 299118 a
299/19v katastrá|nímúzemíČemoliceke sportovníma rekreačním
účelům.
Il|asování: 6 hlasůpro

l t . Schválenívystoupení obce černolice z Regionu llfníšecko
Počátkemdevadesáých |et byla dočerpánakapacita skIádky odpadův Mníšku pod Brdy, kam ukládaly
odpad všechnyoko|níobce včetněČerno|ic.Z důvodu|epšíspo|upráceobcí při přípravěr{běru |okality a
nás|ednéhoschva|ovacíhoprocesu na novou skládku' by|o za|oŽeno sdruženíobcí s názvem Mníšechý
region. ProtoŽe Se vroce |996 otevřela nová sk|ádka komunálního odpadu vŘevnicích, by|o by
nehospodárnézakládatjinou skládku v okolí Mníšku pod Brdy. SdruŽeníMníšeckýregion se nenušilo a
fungovalojako organizace,ve které při pravide|nýchsetkáníchstarostůdocházelo k předávánízkušenostía
k navazování další spo|upráce jednotlivých obcí' V pos|edních letech pracuje sdruženítěŽkopádně,
prakticky Žádná zakcí neby|a dotaŽena do konce' Starosta navrhuje ukončit č|enstvíobce Černo|ice
v organizaci Mníšecký region a dává o návrhu hlasovat.
H|asování: 6 hlasůpro

t2. Diskuse
Z řad členůzastupitelstvaneby| vmesen Žádnýpodnětk diskusi.

13. Usnesení
Zastupitelstvo obce
A. schvaluje
l. udělenívýjimky ze stavebníuzávěry na stavbu studnyna pozemku č' parc' 29013
2,

cenuza dodávku pitnévody do domácnostív obci Černoliceve výši 50,- Kč/m3

3.

vyhláškučis|o|/2004 o změně vyh|áŠkyobce Černolicečíslo31200|o místníchpop|atcích,ve
zněnívyh|áškyobce Černo|iceČis|o1l2OO2,Il2O03a412003.

4'

záměr postavit na pozemku č. parc' 3715 rodinný dům. Schvá|ení záměru nenahrazuje uděleni
výjimky ze stavebníuzávěry.

5.

záměr postavit na pozemku č. parc. |3311 v katastrálním území Černo|ice rekreačni chatu'
Schválenízáměru nenahrazujeudě|enívýjimky ze stavebníuzávěry.

usnesení
návrhu,kteý je nedí|nou
součástí
6. úpravyrozpočtupro rok 2004podlepředloŽeného
jako zásfupceobceve sporumezi obcíČerno|ice
a PozemkovýmfondemČR o
7, JUDr. Slavíkovou
území
Černo|ice
pozemkyč.parc.299/12,2g9l|3,2g9/|4,299/15,299/18
a299/19v katastrálním
území
299/18a 299/|9v katastrá|ním
8. vyuŽitípozemků
č.parc.299/|2,299l|3,299/|4,299l|5,
ke sportovníma rekreačním
úče|ům
Černo|ice
obceČerno|ice
ze svazkuobcíMníšeckýregion
9. vystoupení
jednu dvanáctinurozpočturoku
provizoriapro rok 2005 _ čerpatměsíčně
10. pravid|arozpočtového
2004 mimo proplacenífakturyza rekonstrukciúpravnyvody v měsícilednu2005
neschva|ujestavebnízáměr postavit rodinný dům na pozemkách č. parc. 54312,543/3 a 543/4
v katastrá|ním
území
Černo|ice.

V Černo|icíchdne |4. prosince 2004

I
Antonín

Ing.Miros
Y,,

