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íápis číslo1'4

ze zasedáníZastupiteIstva
obce ČernoIice
ze dne 16.?.2005
- 5 Č|enu
Dtcuný.
Aiešitilaceia.
Veronika
Příiomni
CZ. l.vliicslav
Zder:aRamccuskc.lá,
Siádkova.
Ar,ionín
Zceborský,
lng.fuiiroslav
Zina
PavelKannbersrý
ornIuven:
Zahájení
zasedání:
20'00hodin
Starostakonstatuje.
Že zasecáníje usnáŠeníschcpné.
Prcgram
,1. Schvá|ení
rozpočtu
obcena rok2005
postavit
na pozemkuě. parc.1417a 14l8rekreačnídomek
2. Schválenízáměru
prostavbuRD na pozemkách
3. Schvá|enívýjimky
ze stavebníuzávěry
Č.parc.9611,82140
a89
4. Schvá|enívýjimkyze stavební
uzávěryna stavbustudnyna č.parc.3715
posí|ení
5. Schvá|ení
sítěNN prochatuE307
6. Schvá|ení
souh|asu
se změnouuŽívání
stavbyčp.25
prodeječástipozemkuč.parc.31U1
7. Schvá|ení
8. Schvá|enívýjimky
ze stavební
uzávěry- rekonstrukce
domuěp. 102
připojovacího
pop|atku
přípojku
9. Schvá|enívýše
za vodovodní
10' Schvá|ení
Dodatku
č.3 ke sm|ouvě
s RoPID
1 ' 1 .D i s k u s e
12. Závěr
Starostanavrhujeprogramjednánídop|nit
o body:
záměrupostavitna pozemkuČ.parc.49412rekreační
Schvá|ení
domek
postavitna pozemkuč.parc.494/3rekreační
Schvá|enízáměru
domek
Schvá|enívýjimky
ze stavebníuzávěry
na rekonstrukci
rodinného
domučp.77
Schvá|ení
stavbyDcoV na pozemkuč.parc.261t31
Schvá|enívýjimky
ze stavební
uzávěryprodostavbuRD na pozemkuč.parc.82136a82|37
programu:6 h|asů
pro
H|asovánío
dop|nění
Upravenýpro9ramjednání:
1. Schvá|ení
rozoočtu
obcena rok2005
2. Schválení
záměrupostavitna pozemkuč.parc.1417a 1418rekreační
domek
3. Schvá|ení
výjimky
ze stavební
uzávěryprostavbuRD na pozemkáchČ.parc.9611,
82l4o
4. Schválení
výjimky
uzávéry
na stavbustudnyna Č.parc.37i5
ze stavební
5. Schváleníposí|ení
sítěNN prochatuE307
6. Schválení
souh|asuse změnouuŽívání
stavbyip.25
prodejeČástipozemkuě' parc.313/1
7. Schvá|ení
8. Schvá|enívýjimky
ze stavební
uzávěry.rekonstrukce
domučp.102
pop|atku
přípojku
9. Schvá|ení
výšepřipojovacího
za vodovodní
10. Schvá|ení
záměrupostavitna pozemkuč.parc.49412rekreačnídomek
11. Schvá|ení
záměrupostavitna pozemkuč.parc.494/3rekreační
domek
12. Schvá|enívýjimky
ze stavební
uzávěryna rekonstrukci
rodinného
domučp.77
13. Schvá|enístavby
DČoVna pozemkuě. parc.261t31
14. Schvá|enívýjimkyze stavebníuzávěrypro dostavbuRD na pozemkuč.parc.82!36a 82137
15' Schválení
Dodatku
č.3 ke sm|ouvě
s RoPlD
16. Diskuse
.17.Usnesení
Zapisovatel:
Ing.Miroslav Zim,a

1 . Schvá|enírozpočtuobce na rok 2005
Rozpočetobce je navrŽenýjako vyrovnanýs částkou2.650.000'-Kč na straně příjmůi výdajů.
Návrh rozpočtuby|zveřejněnna úřednídesce a na webovýchstránkách obce. Starostanavrhuje
poradenskéa právnísIuŽby..by|a
upravitzveřejněnýnávrh rozpočtutak, aby na,,Konzu|tační'
navýšena částka na 50.000,- Kč a zavedena po|oŽka ,,Projektovádokumentace..s částkou
.100'000'.
KČ.Kapitá|ovárezerva
by se sníŽi|a
na částku264.000'-Kč.
připomínky,dává starosta h|asovato
ProtoŽe z řad zastupite|ůk návrhu rozpočtunejsou da|Ší
je
usnesení:,'Zastupite|stvo
obce schva|ujerozpočetobce Černo|icepro rok 2005. Návrh rozpočtu
nedí|nousoučástítohotousnesení..
Hlasování:6 hlasůoro

2 . Schválení záměru postavit na pozemku č' parc. 1417a í4l8 rekreačnídomek
ManŽe|éKottkovihod|ajína pozemkách č. parc' 14l7 a 14l8 postavitrekreační
domek' Stavba
bude umístěnana dvou stávajícíchpozemcícha spojenímdvou úzkýchstavebníchparce| tak
vznikne prostor pro navrhovanoustavbu. Architekt, který pro obec zpracovává územníp|án
doporučuje
Zastupite|stvu
obce souh|asitse záměrem stavby rekreačního
domku.Z usneseníby
mělo být jasné,Že se nejedná o udě|enívýjimkyze stavebníuzávěry. o udě|enítétovýjimky
zastuoite|stvo
rozhodnena zák|aděpřed|oŽen
ístavebnídokumentace.
Zřad zastupite|ůnejsou ktomuto bodu připomínky'starosta navrhuje h|asovat o usnesení:
obce schva|ujezáměr postavitna pozemcíchč.parc. 1417a 14l8 rekreačnÍ
domek.
,,Zastupite|stvo
Schválenízáměru nenahrazujeudě|enÍvýjimky ze stavební uzávěry.,'
Hlasování:6 hlasůoro

3. Schvá|enívýjimky ze stavební uzávěry pro stavbu RD na pozemkách č.parc. 9611,82140

lng. MonikaVese|á Žádá o udělenívýjimkyze stavebníuzávěry pro stavbu RD na pozemkáchč.
parc.96/1,82140a89.Z důvodunemoŽnosti
přístupuna výšeuvedenépozemkya tímnemoŽnosti
připojenípozemkůna veřejnésítěnenímoŽnédo vyřešenípřístupuse stavbouRD souhlasit.

Starostanavrhujeschválit usnesení:Zastupite|stvo
obce neschva|ujeudě|enívýjimkyze stavební
uzávěry pro stavbuRD na pozemkáchč.parc.9611,82140
H|asování:6 hlasůpro
4. Schválení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu studny na ě. parc' 37/5
PanÍJitka Janáčováv zastoupenímajitelepozemkuč.parc. 3715poŽáda|ao schvá|enÍvýjimkyze
stavebníuzávéryna stavbu studny na tomto pozemku. Pozemek je v částiobce, kde se pod|e
p|ánuuvaŽujese zástavbousousedníchpozemkůrodinnýmidomy a
zpracovávaného
územního
protodoooručuiepřipojitpozemekč.parc. 3715na veřejnouvodovodnísít'.
Starostadává h|asovato usnesení:,,Zastupitelstvo
obce neschva|ujeudělenÍvýjimkyze stavební
uzávéryna stavbustudnyna pozemkuč.parc.37l5,,
Hlasování:6 h|asůoro
Schvá|eníposílenísítě NN pro chatu E307
- kNN - posílení
Firma E|ektromontáŽe
s'r.o.poŽáda|ao vyjádřeníke stavbě,,ČernoIice
sítěNN
pro chatu E307 pro Ing' Kottka...NavrŽenéřeŠení
neřešístávajícístav nízkéhonapětív sítiv této
loka|itě(podpětí158-208V). Je navrŽenopoloŽeníkabelu na pozemku' kteý je d|ouhodobě
pronajmutí
SK Černo|ice
a kde by|vysokýmfinančním
nák|ademzrekonstruován.
Starostadává h|asovato usnesení:,,Zastupite|stvo
a rea|izacinávrhu
obce neschva|ujeumístěnÍ
posÍ|enÍ
sítěNN pro rekreační
objektE307, protoŽehrozíjeŠtěvětšípodpětív tétoloka|itě...
Hlasování:6 h|asůpro
6 . Schvá|enísouhlasu se změnou uŽivánístavby čp.25
ManŽe|éKa|ivodoviŽádajío souh|asobce se změnou uŽívánístavby čp.25. Stavba by|apůvodně
ko|audovánajako objekt s prodejnoua bytem. ProdejnÍčást objektu neby|a ke svému úče|u
vyuŽívánaod roku 1992.Majite|é
objektuhod|ajíce|ýobjektvyuŽívatpouze k byd|ení.
Zřad zastupite|ůktomuto bodu nejsou připomínkya starosta dává h|asovat o usnesení:
obce schvalujeudě|enísouh|asuke změnou uŽÍvání
celé stavby cp. 25 v obci
,Zastupite|stvo
Černo|ice
na obiektk bvd|ení..

Hlasování:6 h|asůoro
7. Schvá|eníprodeje části pozemku ě. parc. 313/1
ManŽe|éSpoustovi Žádají o prodej části pozemku č. parc. 313/1 o výměře 7,5 m2, který
bezprostředněsousedí se severním štítemjejich domku čp. 46. Tím by se vyřeŠi|asituace
oh|edněÚpravyrodinného
domu,kdy střechadomku přesahujedo obecnÍhopozemku.Současně
by se vyřeŠi|odvod vody a odvlhčenídomku tekoucí dešt'ovévody zpřileh|é komunikace.
NavrŽená částka za prodej je symbolická 1'. Kč stím, Že manŽe|éSpoustovi zajistína své
p|ánu.
nák|adyzaměřenía vypracováníoddělovacíhogeometrického
Starostadává h|asovato usnesení.,,Zastupite|stvo
obce schva|ujeprodejčástipozemku č.parc.
31311 o výměře 7,5 m., který bezprostředněsousedí se severním Štítem
domu čp. 46, za
symbo|ickou1'- Kč pod podmínkou,
Že manŽe|éSpoustovina své nák|adyzajistívypracování
plánu...
oddělovacíhogeometrického
Hlasování:6 h|asůoro
8 . Schválení udělenívýjimky ze stavební uzávěry - rekonstrukce domu ěp. ,|02
ManŽe|éSládkovi žáda1í
o udě|enívýjimkyze stavebníuzávěry pro rekonstrukcirodinnéhodomu
p|ánuse
čp.102.Jedná se o přístavbuverandya terasy'Pod|evyjádřenízpracovate|e
územního
jedná o ve|mi zdaři|éřeŠení,
jehoŽ rea|izacíse výrazně zhodnotístávajícístavba a zároveň
přispějeke zlepŠení
architektonické
Úrovněv tétočástiobce'
Starosta dává h|asovato usnesení:,,Zastupite|stvo
obce schva|ujeudě|enívýjimkyze stavební
uzávěry pro rekonstrukcirodinného
domu čp.102.,'
Hlasování:5 h|asůpro, 1 zastupite|se h|asovánízdrže|
9 . Schválení výše připojovacího pop|atkuza vodovodní přípojku
Při stavbě veřejnévodovodnísítě se spolupodí|e|i
všichniobčané,kteříjsou na vodovodnířad
připojeni,finanční
spoIuÚČastí
ve výŠi10.000,-Kč.Vzh|edemkrostoucímcenám za stavebnía
výkopovépráce a insta|ační
materiál,nutnostinvestovatdo akumu|acea zajiŠtění
dalšíhozdroje
pitnévody, navrhujese navýšitfinanční
příspěvekza připojenínemovitostina veřejnouvodovodní
sít'načástku20.000,-Kč'
Starosta dává h|asovat o usnesení:,,Zastupite|stvo
obce schvaIuje připojovacípříspěvek za
připojenínemovitostina veřejnývodovodnířad s p|atností
od 17. února2005 ve výŠi20'000,.za
jednu přípojku...
H|asování:6 h|asůpro

1 0 .Schválení záměru postavit na pozemku ě. parc. 49412rekreačnídomek
Pan Danie|Babičvlastnípozemek č.parc.49412o výměře 7O4 m2 a poŽáda|o udělenívýjimkyze
stavební uzávěry na stavbu rekreačního domku. Pozemek je umístěnv chatovézástavbě.
Umys|em obce je proluky,kteréjsou uprostředchatovézástavby umoŽnitzastavět rekreačními
objekty'ProtoŽezastupite|stvonemá k dispozicib|iŽŠí
stavebnídokumentaci,nemůŽese vyjádřit
k udě|enívýjimkyze stavebníuzávéry'
Starostadává h|asovato usnesení:,,Zastupite|stvo
obce schva|ujezáměr postavitna pozemku č.
parc. 49412 rekreačnÍdomek. Schvá|ení záměru nenahrazuje udě|enívýjimky ze stavební
uzávěry.,,
H|asování:6 h|asůoro
1 1 . Schvá|enízáměru postavit na pozuemku ě. parc. 494/3 rekreačnídomek
Ing. Petr BabiČv|astnípozemek č' parc. 49413o výměře 685 m2 a požáda|o udě|enívýjimkyze
stavební uzávěry na stavbu rekreačního domku. Pozemek je umístěnv chatovézástavbě.
Umys|em obce je pro|uky,kteréjsou uprostředchatovézástavby umoŽnitzastavět rekreačními
objekty.ProtoŽezastupite|stvonemá k dispozicib|iŽŠí
stavebnídokumentaci,nemůŽese vyjádřit
k udě|enívýjimky
ze stavebníuzávěry.
Starostadává h|asovato usnesení:,,Zastupite|stvo
obce schva|ujezáměr postavitna pozemku č.
parc' 49413 rekreačnídomek. Schvá|ení záměru nenahrazuje udě|enívýjimky ze stavební
uzávéry.''
Hlasování:6 h|asůoro

1 2 . Schválení výjimky ze stavební uzávěry na rekonstrukci rodinnéhodomu čp.77
/

Pan A|eŠDuŠekŽádá o udě|enívýjimkyze stavebníuzávěry na rekonstrukcirodinnéhodomu čp.
77' Zpracovate|územníhop|ánu doporučujezastupite|stvuudě|itvýjimkuze stavebníuzávěry.
něko|ik,zastupite|stvo
souh|así
s udě|ením
ProtoŽenávrhůna rekonstrukci
domu by|opřed|oŽeno
výjimkypouze pro návrh s názvem Novostavbarodinnéhodomu čp' 77 na parce|eč. k. 257l13,
kterýbude parafovánstarostoua místostarostou.
Starosta dává h|asovato usnesení:,,ZastupiteIstvo
obce schvaluje udě|enívýjimkyze stavební
uzávěry na rekonstrukcirodinnéhodomu čp.77 pod|e návrhu s názvem Novostavbarodinného
je
domu čp.77 na parceleč. k.257113' Návrh, kterýje parafovánstarostoua místostarostou
součástítohotousnesení...
Hlasování:6 h|asůoro

1 3 .Schválení stavby DČoV na pozemku ě. parc. 261t31
Jiří HornÍkŽádá o schvá|enízáměru postavit na pozemku č. parc' 261131 DČoV. PředloŽi|
orientačníp|ánek a předběŽné vyjádření vodohospodářskéhoorgánu k umístěníČov na
p|yne'Že minimá|níp|ocha
pozemku.Zvy1ádřeníodboru ŽivotníhoprostředíMěÚ ČernoŠice
nezastavěnýcha nezpevněnýchp|ochmusí být 1000 m.. Pozemek č. parc. 261l31 má výměr
p|ánkup|yne,Že stavbadomu a garáŽezabírácca 180 m.
1026 m".Zpřed|oŽeného
orientačního
plochy.obec nemůŽesouh|asitse stavbou,která nesp|ňuje
zák|adnípodmínkyodboru Životního
prostředÍ
Že k tomutopozemkunevedezkolaudovaná
MěÚ ČernoŠice.
Je potřebavzítiv patrnost,
komunikace a taktéŽřádně předaný vodovodnířad obci včetně nevyjasněnýchpop|atkuza
napojenína tentořad. Zastupite|stvo
dá|e konstatuje,Že Žádost poda|budoucív|astníkpozemkua
pozemkupana
v|astnÍka
Že v Žádostiod DCoV chybísouh|asné
stanoviskoa podpisstávajícího
Šrepla.
Starostadává hlasovato usnesení:,,Zastupite|stvo
obce neschva|ujezáměr postavitna pozemku
č.oarc.261l31domovní
Čov."
Hlasování:6 h|asůoro
14. Schválení výjimky ze stavební uzávěry pro dostavbu RD na pozemku č.parc. 82136a 82137
ManŽe|éHolých Žádajío udě|enívýjimkyze stavebníuzávěry na dostavbu RD na pozemku č.
parc. 82136a 82137' Pozemky jsou v současnédobě přístupnépouze přes pozemek č. parc.
82139a 98/9, kteréjsou ve v|astnictvíspo|ečnostiGate-7. Stá|e není vyřešena ko|audačnÍm
řízenímpříjezdovákomunikacek parce|ám.Do doby neŽ se dořešípřístupk pozemkůmč.parc.
82136a82137z veřejnéhoprostranství,
nenímoŽnésouh|asits dostavbouRD.
obce neschva|ujeudě|enívýjimkyze stavební
Starostadává h|asovato usnesení:,,Zastupite|stvo
uzávěry na dostavbuRD na pozemkáchČ.parc. 82|36a82137."
Hlasování:6 hlasůoro
15. Schvá|eníDodatku č.3 ke sm|ouvě s RoP|D
na |ince
dopravníobs|uŽnosti
Jedná se o dodatekke sm|ouvěo závazku veřejnés|uŽbyk zajištění
P | D č . 4 4 8 p o d | es 2 6 9 o d s t . 2 o b c h o d n í hzoá k o n í k u v, e z n ě n í p o z d ě j š í cphř e d p i s ůk, t e r o u
firmy ROP|D a obce MnÍŠekpod Brdy, Řitka,
uzavře|y H|avníměsto Praha prostřednictvím
Černo|ice,
VŠenory,
Dobřichovicea firmaMartinUher s.r.o.
Ze stran zastupite|ůnejsou k návrhu Žádné připomínkya starosta dává h|asovato usnesení:
obce pověřujestarostupodpisem Dodatkuč.3 ke sm|ouvěs RoPID...
,'Zastupite|stvo
Hlasování:6 h|asůoro
16. Diskuse
Pan Schmidtse táza|pročneby|adosud prohrnutakomunikacek jeho domu'
Místostarosta
vysvět|i|důvody_ sněhu napad|otakovémnoŽstvÍ,
Že neby|ov si|áchnasm|ouvané
firmyzajiŠt'ujícÍ
sjÍzdnost
komunikacívŠechny
včasprohrnout,
situacebylaov|iněnai SUS se
komunikace
vjezdemdo obce. Pracujese stá|ena odklízenÍ
sněhu,budouupravenyvŠechny
v obcr.
Dá|e pan Schmidtupozorni|na skutečnost,
Že e|ektrickýkabe|,kteni napájíČov1e veden po
povrchua je tedy nebezpečný
Starostana tutoskutečnostuoozornív|astníka
CoV.
a i orovozovate|e

Žtao,t<ten.1odvádívodu
z ob|astiZa parkemsvévo|ně
zavez|stavebník
Rusnák,vodapotomteče
přes cestudo parku.
Tutoinformacisdě|íÍirmě
Starostanapíše
stavebníkovidopis
avyzveho k odstraněnínaváŽky.
GATE 7.
Místostarosta
navrhujepověřitstarostupřevodemúčtu
obce,ktenýje vedenu Komerěníbankyna
pobočky
Vác|avském
v Prazedo
náměstí
Komerční
bankyna Zbras|avi.
Starostadává h|asovato usnesení:
obce pověřujestarostupřevodemÚctuobce
,,Zastupite|stvo
z Komerční
bankyPrahado pobočkyKomerční
bankyna Zbras|avi'.
í7. Usnesení
Je nedí|nou
tohotozápisu.
součástí
ZasedánÍ
ve 2,1,15
by|oukončeno
hodin.
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