Zápisčíslo7
ze zasedáníZastupitelstva obce Cernolice

ze dne 18.12.2003

Přítomni - Miloslav Dlouhý, Pavel Kamberský, Zdena Rambousková, Antonín Zdeborský,
Ing. Miroslav Zíma
omluven: Aleš Macela' Veronika Slíádková
Zahájenízasedání:

\./

19.05hodin

Program
prodejepozemkuč.parc.305/26a504
} l. Schválení
prodejepozemkuč.parc.305/25a503
2' Schválení
3. SchváIeníprodejepozemkuč.parc.22|/2
4, SchválenívyhláškyO3/2o03Řád pohřebištěv Černolicích
5. Schválení
vyhláškyčíslo04/2003
6. Schváleníúpravrozpočtuna rok 2003)
místa
7. Schváleníýse popta*u za pronájemhrobového
8' Vyjádřeník zrrrěněÚp cislo 5 obcefutka
9. Hydrogeologickýprůzkum
pozemkoých úprav
10. Rozšíření
pozemkuč.parc.26|/|2
11. Dopis spoluvlastníku
provizoriana rok 2004
12. Schválenípravidelrozpočtového
13. Diskuse
l4. Usnesení
L5. Závěr
Starosta konstatuje, Že zasedáni je usnášeníschopné'
Zapisovatel:Ing. Miroslav Zíma
ověřovatelé zápisu: Pavel Kamberský, Miloslav Dlouhý
Hlasování: 5 hlasůpro

\-.

1. Schválení prodeje pozemku č.parc. 305126a504
Pan Milan Čergeťmá pronajaý pozemek ě. parc. 305/26 a 504. Pozemky používák rekreačním
účelům,stojí na nich jeho chata. V souěasnédobě má na této chatě trvalé bydliště. Pan Čergeť
žádáo schváleníprodejeýše uvedenýchpozemků..Navrhovaná cenaje 400,-Kělm.'
Starosta dává hlasovat o schválení prodeje pozemků č' parc' 305/26 a 504 v k. ú. Černo|iceza
cenu 400,- Kč/mz
Hlasování: 5 hlasůpro

2. Schváleníprodejepozemkuč.parc.305/25a 503
Pan Stanislav Kačírekmá pronaja!ýpozemek ě. parc. 305lz5 a 503. Pozemky používá
k rekreaěnímúěelům,stojí na nich jeho chata. Pan Kaěírek žádá o schváleníprodeje v'ýše
uvedenýchpozemků..
Navrhovanácenaje 400,-Kč/m2.
Starostadává hlasovato schváleníprodejepozemkůě. parc. 305/25a 503 v k' ú.Černo|ice
za
cenu400,-Kě/mz
Hlasování:5 hlasůpro
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3. Schválení prodeje pozemku č.parc. 22112
Pan VilémVojtíšekkoupil pozemekč.parc.22|134 a při zápisuna katastruzjistl|,žestavbajeho rekreační
chaty,která má svékatastrálníčíslo540 zasahujev'-iměrou7 m2 do pozemkuvmajetku obce.Žádá protoo
prodejtohotopozemku.Nawhovanácenaje 500,-Kč/m..
Starostadává hlasovato schváleníprodeječástipozemkuč.parc. 22|12o výměře 7 m2 v k. ú.Černoliceza
cenu500,.Kč/m2
Hlasování: 5 hlasůpro

4. Schválenívyhtášky03t2003Řád pohřebištěv černo|icích
Náwh vyhlášky 03/2003 Řad pohtebištěv Černolicíchbyl schválen v roce 2002 odborem Životního
prostředí okresního uřadu Praha západ. Po zpracování hydrogeologickéhopruzkumu byla do ní
zapracovžnatlecí
dobaa upravenýnávrh vyhláškybyl schválenKrajsh.imhygienikem.
Starostadává hlasovato schválenívyhláškyčíslo03/2003Řád pohřebištěv Černolicích.
Hlasování: 5 hlasůpro

3.

Schválenívyhláškyčíslo04/2003
Vyhláškastanovujeýši poplatkuza likvidaci odpaduv obci podle předpokládanýchnákladůna likvidaci
odpaduv roce 2004.oproti roku 2003 se poplatekzvyšujena 470,-Kč za roki najednohopoplatnfta.
Starostadává hlasovato schválenívyhláškyčíslo04/2003o mlěně vyhláškyobce Černolicečíslo03l20O1o
poplatcích,ve měnívyhláškyobceČernolice
a0112003.
místních
čísloO|/2OO2
Hlasování: 5 hlasůpro
Schváleníúpravrozpočtuna rok 2003
Jedná se o narovnání nepřesnostípři sestavovánírozpočtunazaěátku roku 2003. Všechny úpravy
jsou patrnézpÍi|oŽenétabulky.
Starostadává hlasovat o schválení úpravrozpoětu pro rok 2003.
Hlasování: 5 hlasůpro

7. Schvá|enívýšepoplatkuza pronájemhrobovéhomísta
Hrobové místo se na hřbitově v Černolicíchpronajíma|oza 8,- Kč za hrob na jeden rok. Podle
cenovéhověstníkučíslo18/2001v obci s poětemobyvatel do 1000 obyvatel, se pronajímá
hrobovémísto za 3,- Kč zam" ročně.K tétočástcelze připočístúhraduza s|lžby, kterésprávce
hřbitova poskytuje nájemcůmhroboqých míst např. zajištěnívody na za|éváni,odvoz odpadků,
sekání trávy,hrabání listí apod. Z těchto nákladůbyl navrženpoplatek za pronájem hrobového
místave výši 30'- Ké/m"ročně.
Starosta dává hklasovat o schválení ýše poplatku za pronájem hrobovéhomísta na hřbitově
v Černolicíchve ýši 30,- Kč/m2ročně.
Hlasování: 5 hlasůpro
8. Vyjádření ke změněÚp t. s obceŘitka
obec Řitka ve změně číslo5 územníhoplánu sídelníhoútvaruŘitka navrhuje zastavěnípozemků
v oblasti mezi obcí Řitka a Čemolice mezi silnicí vedoucí ' Řitty směrem na Všenory á hranicí
lesa. Zastupitelstvo obce zastává názot, Že zastavénímtéto oblastni rodinnými domy s tim, že
nebudou napojeny na veřejný vodovod a budou pitnou vodou zásobovány zvlastních stzudní
způsobítakov'ý pokles spodních vod v tétooblasti, Že to obrozí zásobování pitnou vodou občany

obce Černolice.Zastupitelstvo obce Černolice pověřuje starostu obce napsáním tohoto stanoviska:
Z důvodu ochrany vodního zdroje v Černolicích pro zásobování veřejného vodovodu,
nesouhlasímez rozšířenímplánované ýstavby RD podle zadáni arrěny ěíslo 5 Uzemního plánu
sídelníhoútvaruŘitka.
Hlasování: 5 hlasůpro
Hydrogeologickýprůzkum
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení hydrogeologickéhoprůzkumu vrtu HVl
pásma.
ochranného

s vyznačenímjeho

Hlasování: 5 hlasůpro
10. Rozšířenípozemkovýchúprav
k jejich
Zastupitelstvoobce schvaluje zámérrozštřitpozemkovéúpravyna komplexnís ýzvou občanům
připojeník těmto úpravám.
Hlasování: 5 hlasůpro
11. Dopis spoluvlastníkupozemku č.parc. 261l|2
pozemku č. parc' 26|/|2
Zasfupitelstvo obce pověfuje místostarostuzas|ánim ýzvy spoluvlastníkům
kpředloženíharmonogramuvybudováníveřejnépříjezdovékomunikacena pozemcíchč. parc. 260/3,
pliínovaného
26|l|2 a26|l1včetrěrozpočtu,
na tutoakci'
H|asování: 5 hlasůpro

provizoriana rok 2004
12. Schválenípravide|rozpočtového
pravidlarozpočtového
provizoriapročerpríní
Zastupitelstvo
do dobyschválení
rozpočtu
obceschvaluje
obcenarok 2004- měsíčně
lze čerpat
do ýšejednédvanáctiny
rozpočtu
roku2003
Hlasování:5 hlasůpro
13. Diskuse
V diskusibylo převáárě hovořenoo zajištění
pruchoduparkemv oblastiza vodárnou.Na základětéto
diskuseZastupitelstvoobcepřijalo toto usnesení:
Zastupitelstvoobceschvalujeodstranění
stavbyoplocenína hranici pozemkuě. parc. 5614s tím,žedo
posudkuna stavpodzemnínádržena pitnouvodu' bude instalováno
dobyvypracovánístatického
provizornízaploceníumoáiujícípouzepruchodpěším.Staticlcýposudekbudezadiándo 15.1.2004.
odstraněníplotuprovedena vlastnínáklady panVeverka starší.
Hlasování:6 hlasůpro
14. Usnesení
Zastupitelstvoobce
A) schvaluje
1. prodejpozemkůč.parc.305/26a 504v k. ú.Černolice
za cenu 400,-Kč,/mz
2. pozemků
ě. parc.305125a 503v k. ú.Černolice
za cenu400,-Kč/m2
3. částipozemkuč.parc.22Il2 oýměře 7 m2 v k. ú.Černoliceza cenu500,-Kč/m2
4' vyhlášku
číslo
03/2003Řád pohřebiště
v Černolicích
provizoriapro čerpání
5. pravidlaro4očtového
do dobyschválení
rozpočfu
obcenarok 2004

poplatcích,ve mění
o místních
5. vyhláškučíslo04/2003o zněně vyhláškyobce Čemolicečíslo0312001'
vyhláškyobce Černolicečíslo0|12002a0|/2003
tohotousnesení
6. úpravyrozpočtupro rok 2003podle tabulky,kteráje nedílnousoučástí
ve ýši 30,-Kč/m2ročně
místana hřbitověv Černolicích
7. ýši poplatkuza pronájemhrobového
jeho ochranného
pásma.
průzkumu\rrtuHVl s vyzračením
8. provedeníhydrogeologického
k jejich připojeník těmtoúpravám.
9. záměrrozšířitpozemkovéúpravyna komplexnís ýzvou občanům
l0' odstaněnízpomalovacíchprahůumístěnýchna příjezdovékomunikaci vmístě pod pomníkema nad
prodejnoupotravindo 3| '3.2004s tím,Žepo tomtotermínubudouopětinstalovány.
ll. odstaněnístavbyoplocenína hranici pozemkuč'parc. 56/4 s tím,Že do doby vypracoviinístatického
posudkuna stav podzemnínádrŽena pitnou vodu, bude instalováttoprovizomíaaploceníumoálující
pouzeprůchodpěším.Statictcýposudekbude zadifurdo l5.l.2004. odstraněníplotu provedena vlastní
nákladypan Veverka starší
B) pověfuje
1. starostu obce napsánímtohoto stanoviska:Z důvodu ochrany vodního zdroje v Černolicíchpro
plánovanéýstavby RD podle zadáni
zásoboválríveřejnéhovodovodu, nesouhlasímez rozšířením
plánu
futka.
sídelního
úwaru
zrrrěnyčíslo5 Územního
pozemku č.parc. 26|/|2 k předloŽeníharmonogramu
zaslánímýzrry spoluvlastníkům
2. místostarostu
vybudovríníveřejnépříjezdovékomunikace na pozemcíchč. parc. 26013,26|l|2 a 26|l| včefuě
rozpočtu,planovanéhona tuto akci
Hlasování o usnesení: 5 hlasůpro
Zasedání'bylo ukončenove 2l,15 hodin.

Miloslav dlouhÝ

I

