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Zapisčis\oftJ

ze zaseďéníZasiryitelstva obce Čemolice
ze dne 15.4.2004

Přítomni: Miloslav Dlouhý, Pavel Kamberský, Aleš Macela, ZdenaRambousková,
Veronika Sládková, Antonín Zdeborský,Ing. Miroslav Zíma
Omluven: 0
Hosté:

6

Zahájení zaseďáni: 19.00 hodin

Program:
I) Zvo|eni zapisovatele zasedání,ověřovatele zápisu a návrhovékomise
2) Dohoda o narovniínímezi obcí Čemolicea GATE - 7 spo. s r.o.
3) Diskuse
4) Usnesení
5) Závět
Starostakonstatuje' že zasedánij e usnášeníschopné.

1) Zvolení zapisovatelézasedání, ověřovatele zápisu a návrhové komise
v

Starostanawhuje panaZdeborskéhozapisovatelem, ově-řovatelizápisu pana Kamberského,
pana Macelu, do návrhovékomise paní Sládkovou a paní Rambouskovou.
Hlasoviíní:7 hlasůpro

2) Dohoda o narovnání mezi obcí Černolice a Gate - 7 spol. s r.o.
Starostaiďormuje zastupitele o podepsanédohodě dne 31 '3,2004o narovnánímezi obcí
Cernolice firmou GATE -7 spol. s r.o. (dálejen GATE), kde se píšeo 1. etapědokončení
komunikacacedo 45 dnůod podepsánídohody. 2. etapadokončení
do 30.9.2004.Společnost
GATE se zaváza|apoložit živ1čný
povrch a odvod vody s tím,že se měla obec zavázatpo
poloŽenís živice a odvodůmvody k protokolrírnímupředrínípo jeho vyhotovení a násiedné
stráhnutížaloby.

Zastupitelénesouhlasís podpisem tétodohody a proto se dnes scházízastupitelstvo obce na
veřejnémzasedénípo předchozíchpracovníchzasediínízastupitelůve dnech 7. a 14. dubna
2004.
Návrhová komise přečetlanávrhy usnesení.
Hlasovrání:7 hlasůpro

3) Diskuze
občanéz lokality za parkem vznesli dotaz zda se uvaŽuje i o dokončeníjejich komunikace od
rybníkak parku například Živičn;fmpovrchem a zda se o na tuto komunikaci vztahuje
smlouva mezi obci a GATE, kdyŽji GATE vybudovala. Starostasděluje,ževe smlouvě se o
tétokomunikaci nepíšea proto nelze v dohlednédobě tuto komunikaci dokončits živičnÝm
povrchem.

4) Usnesení
1)Zastupitelé
obcekonstafují:
o že starostaobce dne 3|.3.2004podepsal ,,Dohodu o narovniíní..s firmou
GATE - 7, spol.s.r.o a tímtose bez rozhodnutí Zastupitelstva obce vzdal
práva a prominutípohledávky vyššíneŽ 20 000 Kč. ZastupitelépovaŽují
uzavřenouDohodu o narovnánímezi firmou GATE - 7, spol. s r.o a obcí
Černoliceza neplatnou.
\J

2) Zastupitelé
obcetrvají:
twají na dodrženízávazki Yp|wajících z plnění ''Smlouvy o spolupráci při
rea|izaci díla v kat' uzemí Černolice'' podepsanou mezi obcí a GATE .-7,
spol.s.r.odne 12.2.1999.
trvají na dodrŽenípodmínekpři vydríníúzemníhorozhodnutíStavebníhouřadu
Mníšekpod Brdy pod číslemsÚ ts:I/98 ze dne26,8.1998'kde se hovoří o
vybudovaní kompletní komunikace včetněosvětlenía dalšíchnáležitostímimo
jiné i o jednosměrnékomunikaci v ěásti u chat v lokalitě Ve Slatinách ťrrmou
GATE7. obdobně i ve Smlouvě mezi obcí Černolicea GATE - 7, spol. s r.o
bod II.b.
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3) Zastupiteléobce požadují:
o po starostoviobce dodrŽovatustanoveď $ 85 zríkonao obcíchč. 12812000
včetnějejich změn
4) Zastupitelé
obcepověřují:
o starostupodráním
Žádostina Stavebníuřad Mníšekpod Brdy o přezkoumríní
správnosti plnlní Územního rozhodnutíStavebníhoúřaduM"isět<pod Brdy
pod ěíslem-sÚ ts:I/98 ze dne 26.8.1998z hlediskastavebního
'.íko''up'ó
komunikacevčetrrě
osvětlenía kanalízace.Termíndo 23.4.2004
o starostu pro připravení nového náwhu ,,Dohody o narovnání..mezi obcí
Čemolicea firmouGATE _ 7, spol.s r.o.
Hlasoviínío usnesení:7 hlasůpro
\/

Zasedáníbylo ukončeno
ve 20,55hodin.
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ZapsaI: AntonínZdeborský

V Černolicích
dne 2I. dubna 2004
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ověřovatelézápisu : Pavel Kambersk;ý

AlešMace'a
,á,/QQ.
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