Zápis č.3
ze zesedáníobecního zestupite|stva černolice
konanéhodne 9. dubna 2fi)3 v 19.00v zasedaci místnostiobecního úřadu černolice
Přítomni: 6 členůoZ. Miloslav Dlouhý Pavel Kamberský,Z,de|*aRambousková'Verorika Zsmanová,
Antoún Zdeborslci Ing. Miroslav Zíma
Om|uven:AlďMacela
Možnosti zúěastnitse jednání vyrržilo12 občanťu
Program jednání:
l. Petice - umožrěrríprůchoduparkem
2. Pďice _ odvodněníulice Pod Hůrkou
3. žnaostoprodejpozemku č.parc. 22|/33
4. zÁdost o prodejpozemku č.parc. 305128a 505
5. Žádosto prďej pozemkuč,.parc.282/3
6. Zádosto prodejpozemkuč.paa.c.22|/9
7. Zádostoprodej částipozernkuč,prc. 22|D
8. SchváleníVÉlášlcyčíslo0l/2003
9. Usnesení
|0. Závér
Náwh ověřovatelůzápisu: Veronika Zutnanová,PavelKamberslcý
Zapisovatel:Ing. Mřoslav Zíma
Starosta obce Ing. ZÍma zabájilzasedfuí uvítríním
přítonných a prohlásil zasedáníza usrášerríschopné- je
přítomnovšechsedmzvolených členůobecníhozastupitelstva.
Program zaúáni'npisovatel

a ověřovatelébyli schváleni všemiffiomnými zastupiteli.

1. Petice_unožněníprůďrďuparkem
Něktďí občané'
byďící v prostoruPoý Rarkempožadujív petici občanů
rrnožrěrríprůďroduparkernve
sněru prodloužení
ulice ko|empana Simka a B|ažkave směrukolmo na komurikaci vedoucípodélparku
ďpomníku'
Park je v současné
době vďejnosti nepřístuprýh|avnéz důvodrr'žeje v něm rnrístěrrvodojems úpravou
pitté vody pro celou obec. Náletovélďoviny, kterév parku rostly a umožňovalytak odkláúíníodpadune
zodpovědnýmispoluobčanybyly vykáceny a paÍkoplocen s tÍm,žebude vďejnosti přístupnýpo dokončerrí
jeho celkovéúpravy.Do tédoby bude stále nebczpďí naváženíodpadudo nedokončené
parkovéúpravy.
Starostadává hlasovato rrmožněrrí
průchoduparkemtak,jak je požadovárrov petici.
Hlasoviíní:5 hlasůprď, l zastupitelse hlasovárrízdržel
2. Petice _ odvďnění ulice Pod Hůrkorr
Pďici podepsali občané
byďící vulici Pď Hůrkou apžaduji řďení odvodu vďy ztéto komunikace.Pro
blémvytékánívody ze soukromých zzrhradna komurrikaceje dlouholeý. Po dokončenípowchovéúpravy
komrrnikaceživičrrouvt'stvouvšak se tento problémjďtě zvětšil. V zimníchměsícíchdcrháá k namrzání
vody a na komrmikaci vanká vr'$va ledu o sí|eaž 15 cm, zremožlujícíďůzi i jízdu dopravníchprosředku.
Ztěh$e se i vyváženípopelových nádob ztétoulice. Voda z u|ice nerrůžeodtékďna obeqrípozemek,ulice
má pďélný tvar žlabua jediný svod v nejnižším
místěje na soukromýpozernek.
StaÍostanawhuje zadat vypraavini stuďe odvodněrríPod Hůrkoua na zik7adětétostudie učinitpffslušlrá
opaťení.
H|asování:5 hlasůprq l hlas proti
3.

Žadosto prodejpozernkuč.parc. 221133
ManželéCrregorovižádajlo prodejpozerrrkuč.parc. 22|/33, kte'ý je vsousedstvípozenrkq na kterém$ojí
jejich rekrea&ríchata. Z důvďu pnávě probíhajicíchpozernkovýďr úpravmístostarostanedoporučujepo
ze'mkyprodrívat.
Starostadríváhlasovato prodeji pozemku č.parc. 22|/33.
Hlasovrímí:
2 hlasy proti, 4 zastupitelése hlasovárrízfuže|i

4.

Žádosto prodejpozemku č.parc. 305128a 505
Bicanovi. Mís.
o prodej pozemku na kterémstojírekrea&tíďrata azahrád|g vjejím okolí žádajímanže|é
tostaÍostanawhuje nbyvat se v současnostiprodejemmaximálně stavebníparcely ě. parc. 505 a prodej po
zemku č'parc. 305lz87 ponechatpo ukcnčenípozemkoých úprav.
Starostadává hlasovat o prďeji pouze pozemku č.parc. 505 a odloženíprodejepozernkuč.parc. 305/28na
pozdějšídobu.
ó hlasůpro
Hlasovrfurí:
Nawženáprodejnícenapozemkuč.parc.505je 350,-Kč/m2.
Starostadává hlasovato prodejipozemkuč.parc.505 zanawžertouprodejnícenu350,-Kďm2.
Hlasovárrí;6 hlasůpro

5.

Žaaosto prďej pozemku ě. parc.2al3
Místostarostanawhuje prodejpozemkuřďit ažpo vyjasněnívlashichých vztahů
Hlasování:6 hlasůpro

\.-

6.

Žaaosto prodej pozemku č.parc.22|/9
Místostarostanavrhujeprodejpoze'mkuřešit ažpo vyjasněnívlasÍricloýchvztahů.
Hlasování:6 hlasůpro

7'

pozemku č,parc.22|12
Žaaosto prodej črísti
Místostarostanawhuje prodejpoze'mkuřďit ažpo vyjasněnívlasÍriclcýchv-áahů.
Hlasoválrí:6 hlasůpro

8. Schvá|enív},h|áškyčíslo0|/2003
Vyhláška rnčujevýšipoplatku zzzavdení systémushromažďovrí'ní,
sb,ěrqpřepravy,řídění, vylživánía
odstraňovrání
komrmá|níchodpadů,včetněsystémunakládáníse stavebnímodpadernprorok 2003 pďle
skutoěněvynaloženýchnákladův ru:n2002.
Hlasování:6 hlasůpro

v

9. Diskuse
p. Sďmit
starosta
p. S&mit
starosta
p. Schmit
starosta

JtIDr. Mle,nslcý
starosta
Mgr. homberger
starosta
Mgr. homberger

- je pravd4 ženěktďí zájerncio prodejnunesp|nili požadavkyvýběrovéhoÍizení
- anojetopravda
- konlaéhrěparríVčelákovápnýnedodalanávrh smlorrvyaby|y výazern
- ano v zadini bylo jasně uvedenq co má zÁjence ve výběrovémřízenípřeďoŽit. Jed
ním z požadavlaibyl náwh snlouvy. Tento požadavekparríVčeláková nesp|nila a
jejípřih|ráškavyřazata.
proto byla z výběrovďro řrz;orú
. a pan Burian? Ten tvr'dí,žebyl odmífuut'protožemu chyběl náčrtek,jak má obchď
vypadata přitom mu nebylo umožrěrrose do něj podívat
. pře&ě prihláškupodala paníBurianová a n€ pan Burian. Dále v přihlášce chybě|yzáklafuí požadované
listiny jako například ávnosterrslcýlist a výpis z rejstříkutestu
Žádný náčrteknebyl požadován'pouze návrh uspořádánívprodejní části.Návštěva
prodejnybyla umožr&ravšemobyvatelůmobce, nevímprď parrBrrrial nernohlpřijít
kdyžs prďejnou téměřsousďí.
. chtěl bych vědět zda se po&rikly nějakélaoky k dohodě s panqn Zemanem ohledně
ýstavbu komunikaceZa parian
. na pana Z,unarl'4nebo lépena spo|ečrrost
Gate7 bylo podáno trestrí ozniimerrí,byl
jsem jako svědek u vyslechu na Policii ČR a sdělil jsem jim všechnyproblémy,které
obec má jak s komutikací tak i s kna|izaci a neexistujícíčistímouďpa&rí& vod
. je možnéposekatlďoviny rostoucív blízkosti plotu u parčku?Když teď na jďe polyrostou,značrrěre ztíží
výhled a můžedojítk nehoděprojíždějících
arÍomobilů
- to možnépochopitelněje
- my bychom si to řeba posekali sarri, kdybychomměli čím

- lďovinďez je k dispozici po dohoděs pan€m Dlouhým

staro$a
l0. Usnesení
Zastryitelstvo obce
A. schvďuje
l)

Zadáníqpracování stuďe na odvďnění komrrnikacePod Hůrkou

2) Prď€j

pozemku č.parc. 505 za cerru35o'- Krfu2

3) v}ňlášku číslo0ll2003
nesďrvaluje
1) umožněníprůchďu parkm do doby dokončaní
parkovéúprayy
2) prodejpozemku č.pmc. 2,|133

v

odkládá roáodnrÚí o prďeji pozemkůč.parc. 282l3,22|D,22Il2 do vyjasnárí majetkoprármích
rztahůk tfuto poz€mťrxn
Hlasovánío usneserrí:
6 hlasl pro

V čemolicích dne 9. dubnr 2fi)3
Zapsa|: Ing. Mirmlav Zímr
ověřovate|é zápisu:

Peve| Kamberský

Y

