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Zápisčíslo6
ze zasedáníZastupitelstva obce Černolice
ze dne 6.11.2003
Přítomni_ Miloslav Dlouhý' Pavel Kambers\ý, ZdenaRambousková,AntonínZdebors\ý,
Veronika Sládková,Ing.Miroslav Zíma
omluven:AlešMacela
Zahájenizasediíní:

19.10hodin

Program
l. Schválenípronájmuěástipozemkuě. parc.305/3
2. Schváleníprodejepozemkuě. parc.305/27,506a částipozemkuč.parc 305/3
3, Schváleníprodeječástipozemkuč'parc.22|12
4, Schváleníziíměruvybudovatv obci kanalizaci.
5. Diskuse
6. Usnesení.
7, Závér

Ý

Pan Zdeborslcýnawhujerozšířitprogramo bod Schválenínáwhu úpravyjízdníchřádůlinky a48
programu:6 hlasůpro
Hlasovánío rozšíření
Upravenýprogřam jednání
l. Schválenípronájmučástipozemkuě. parc.305/3
2. Schváleníprodejepozemkuč.parc.305/27,506a částipozemkuě' parc305/3
3. Schváleníprodejeěástipozemkuě. parc.227/2
4, Schválenízáměruvybudovatv obci kanalizaci'
5. Schválenínávrhuúpravyjízdníchřádůlinky 448
6. Diskuse
7. Usnesení.
8. Závěr
Zapisovatel:
Ing.MiroslavZíma
\j:

ověřovatelézápisu:ZdenaRambousková,MiloslavDlouhý
Illasování:6 hlasůpro
1. Schválenípronájmu částipozemkuč.parc.305/3
Pan Čergeť,
kteý ma pronajat'ýpozemekč.parc' 305126a č.parc.504, na kterémstojíjeho chata
a ve kÍerémá v současné
době trvalébydlištěžÁdáL
o pronájemčástipozemku č.parc. 30513o
plošecca 80 m2.Nawženácenaje350,-Kč/m2
Pan Zdeborskýzastává názor,ženejdřívby si měl koupit pozemek,ktenýdosud využiváa potom
teprvežádato další.
Starostadává hlasovato souhlasus prodejeměástipozemkuč.parc.305/3zacenu350,-Kč/m2.
Hlasování: 3 hlasy pro, 2 hlasy proti (návrh nezískal nadpolovičnívětšinu všech hlasů_
neschváleno)

)

Schválení prodeje pozemku č.parc. 30s/27,50ó a částipozemku č.parc 305/3
Paní Renata Kubešová má pronaja!ýpozemek č.parc. 305127a č' parc. 506' Kromě těchto dvou
pozemkůŽádáo prodej částipozemku č.parc. 30513.Přesnávýměra oddělku zpozemku č' parc'
305/3 se určípo zaměřeni.Navrženácenaje 350,- Kč/m2.
Pan Zdeborský namítá, Že prodej pozemku č.parc' 30513by se neměl schvalovat, protože se neví
o jak velky oddělek se jedná. Požadujenejdřív zaméřenípozemku'
Starostadává hlasovat o souhlasu s prodejempozemku ě. parc. 305127a č'parc. 506 za cenu 350,Kč/m2.
Hlasování: 4 hlasy pro,2 zastupitelése hlasování zdrželri
Dále nechává starostahlasovat n|ášť o prodeji částipozemku č.parc. 30513za cenu 350,. Kčlm2.
Hlasování: 3 hlasy pro, 2 hlasy proti' jeden zastupitel se hlasování zdrže| (návrh nezískal
nadpolovičnívětšinuvšechhlasů- neschváleno)

3 . Schválení prodeje části pozemku č.parc.22|/2
Pan Karel Wichs žádáo prodej pozemku, na kterémstojíjehorekreaěníchataB443, Pozemek není
dosud zaměŤen,pan Wichs zamětení zajistí,ale neví zda bude schválen prodej pozemku. Jedná se
o oddělekz pozemku č.parc.22|12.
Pan Zdeborslcýnavrhuje stáhnout tento bod z programu' aŽ do lyřešení pozemkových úprav' Dále
poŽaduje zaměÍenípozemku ještě před schválením prodeje'
Starostadává hlasovat o staženíbodu 3) z programujednání.
Hlasování: 5 hlasůpro, 1 hlas proti

4" Schválení záméru vybudovat v obci kanalizaci
Pro získání dotace na výstavbu kanalizačnich řadů a Čov v obci, je nutné do konce záÍi 2004
předložit spolu se Žádosti o dotaci projektovou dokumentaci stavby' Po schváIení záměru
vybudovat v obci kanalizace |ze zařadit zhotovení projektové dokumentace do rozpoětu roku
2004.
Starosta dává hlasovat o záměru rybudovat v obci kana|izaci a nechat lypracovat projektovou
dokumentaci akce tak, aby se mohlo v roce 2004 poŽádato dotaci.
Hlasování: ó hlasůpro

5. Schválení návrhu úpralyjízdních řádů tinky 448
S platnostíod 1'4'l2.2003se připravuje změnajízdníhořádu autobusovélinky číslo448. Změna je
r.yvolána úpravoujízdního řádu vlakoých spojů Ceslých drah, na které linka 448 navazuje'
Předloženy byly dvě varian$l' První varianta preferuje vazbu autobusu na vlak směrem na Prahu'
ve druhévariantě spoj v 16.00 hodin ěeká na vlak směrem od Berouna' Po delšídiskusi starosta
nechává hlasovato schválenínávrhu číslo2, spoj v l6'00 čeká 10 minut na vlak od Berouna.
Hlasování: 6 hlasůpro

6. Diskuse
IUDr. Mlejnsky vznesl dotaz, zdana obec přišel dopis od firmy Gate-7,ve kterémje žádosto změnu
povrchu budoucíkomunikace Ve Slatirrách.

/

Starostaodpověděl,žedopisještěnepřišel,ale k dispozicije faxová kopie tohoto dopisu.
obsahem dopisu je žádostspolečnostiGate-7 o změnu původněnavrhovanéhopovrchu ze zámkové
dlažby na povrch Živiěný a po dokončenípřevzetí komunikace do spráry obce'
Připomínka - ve smyčcev horní částikomunikace je třeba zhotovit řádný ,,kufr...
Z důvoduurychlení dokončenítétokomunikace starostadává hlasovat o schválení změny povrchu
komunikace na Živiěný povrch a o převzeti komunikace do správy obce po její řádnékolaudaci.
Illasování: 6 hlasůpro
p. Schmidt

- mělo by se určittermínna odstranění
plotu v parkuaby bylo umoŽněnojeho zprůchodnění

p. Zdeborský

- nejsoudosuddořešenyněkterémajetkovévďahy v parku

p. Schmidt

. ale zastupitelstvona svémminulémzasedánízpruchodnění
parku schválilo,je to v zápise

Starosta

. pokud je to v zápise, termínurčitmusíme.Do desetidnůby park měl bý zprůchodněn,
nikoli zprujezdněn

pí.Rambousková - pročpořád tak usilovnětrvátena průchoduparkem?
p. Michal

- protožetam chcemeprocházeÍ

JUDr. Mlejnský

- zrovnatak bylo vusneseníminuléhozastupitelstvazrušenívy'jimekze stavebníuzávěry.
V zápise z finaněníhovyboru je napsáno, Že l"ýsledekauditu z minuléhoroku zjistil
Zajíma|oby mě jakénápravná
nedostatkyv účetnictví,
kteréje neprůkamé
a neúplmé.
opatřeníbyla přijata.

Starosta

- byla učiněnaopatřenína odstranění
závad

JtIDr. Mlejnshý

. byly odstraněnyvšechnyzávady?

starosta

- anobyla odstraněnyvšechnynedostatky

JUDr. Mlejnslcý
Starosta

- pročbyla překročena
částkana drobnýhmotnýinvestiční
majetek?
. protoŽese nakupovalyvěci do vodií'rny čerpadla,
armaturyapod.

JUDr. Mlejnsky

- co jsou to zá|ohyposkytované
vlastnípokladně

Starosta

- na to Vám teď neodpovím,musímto Zjistitu účetní,
nejsemúčtď

Schmidt

. kdo je vlastníkemČoV

Starosta

. to by Vám měl odborněvysvětlit pan Mlejnssi, protožetady včerabyla s ČtŽr schůzka
právě na tototéma

JUDr. Mlejnský

- kanalizaceje spoluvlastnictví
vššch,co jsme koupili pozemkyod Gate-7.ČoV podle
argumentacepana Zemanake kanalizace ve vztahu kpolicii patří, ve vztahu t<'ČlŽp
myslí si,
vyvoz jímky. ČlŽp vševidí zjednodušeně,
nepatři.Zemanse zavžyalzajišťovat
práva.
TěŽko se ale dá převéstněco,co neexistuje.
žezáleŽina převoduvlastrrického

Mgr. Promberger - kdo poŽádalo stavebnípovolení,ten akci musídokončit
JUDr. Mlejns}ry

- samoďejměse z toho pan ZemannemůŽe
vyviuat

p. Schmidt

. budese s vybudovánímkanalizacedokončovat
i osvětlení?

starosta

. kabelyna osvětleníjsoupoloženy,na víc v současné
doběnejsoupeníze

p. Schmidt

- počításe tedy v rozpočtuna rok 2004 s výstavbouveřejnéhoosvětlenív našichulicích?

Starosta

- rozpočetna rok 2004 se teprvebudetvořit

p' Schmidt

- může
bý v zápiseŽe se o tom budejednat?

starosta

- v zápisebudeVašepřipomínka

JUDr. Mlejnský

- občané,
kteých se to tyká by mohli na ýstavbu osvětleníurčitoučástkoupřispět

p. Šimek

- pan Zemanrozkopal při vystavběkana|ízacecelou našiulici. Je možnéaby jí uvedl do
řádnéhostavu?

starosta

- budemes nímjednat

p. Schmidt

- minimálněpo dokončení
stavu
stavbyměl uvéstcestudo původního

p. Šimet

v zimě tam namrzávod4 která tečez čističkya neúíse tam pořádně projet

JUDr. Mlejnslcý

když se obec vyjadfuje ke stavbě pfipoje( vyžadujea kontroluje takéjejich Žtutněnía
obec by se měla staratv jakémstavujsou.
správnézakončení?

p. Schmidt

obec musítrvat na tom, aby pfipojky byly uvedenydo Řídnéhostavu

Usnesení

Zastupitelstvoobce
A) schvaluje
a č.parc' 506za cenu350,-Kě/Ín2.
1. prodejpozemkuě. parc.pozemkuě' parc.30512,7
2'

l
L1,,-

I

zám& vybudovat v obci kana|izacía nechat v;lpracovat projektovou dokumentaci akce tďí"
aby se mohlo v roce 2004 poŽÁdato dotaci

linlqyčíslo448, spoj v 16.00ěeká 10
3. schválenínávrh číslo2 měn judníhořráduautobusové
minutna vlak od Berouna.
B) neschvalujeprodejěásti pozemkuč.parc. 30513zacenu350,-Kělm2
Hlasování o usnesení:6 hlasůpro
Zasedáníbylo ukoněenove 21,15hodin.

Miloslav dloúý

ZdenaRambousková
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Ing' Miroslav Zíma
starosta

