Zápis čís|o15

obce cerno|ice
ze zasedáníZastupite|stva
ze dne 14.4.2005
D|ouhý,Pave|Kamberský,A|eŠMace|a,Zdena Rambousková,
oZ - Mi|os|av
Přítomni- 7 č|enů
VeronikaSládková,AntonínZdeborský,Ing.Miros|avZíma
Program:
1. Schvá|eníZprávy o výs|edkupřezkoumáníhospodařeníobce v roce 2004
2. Schvá|enízměnystavbygaráŽena pozemkuč.parc.261131
448
3. Změnyjízdníhořádu autobusové|inkyČís|o
-zŠ
tvtnisekpod Brdy,uŠ Řitka
nák|adynaŽáky
4. Neinvestiční
jednánÍ
14.12.2004
ZM
dne
z
í
0)
bodu
Revokace
5.
parc.
299|13aŽ299119
6. Schvá|enípronájmupozemkůč.
výměru
7, Schválenícenového
výměrua výŠepenalizace
8. Schvá|eníp|atebního
Za dvorem
NovýDvůr,Na trubách'Na Škrobách,
9' VyuŽitÍpozemků
řad
veřejný
vodovodní
na
napojení
10. Nepovo|ené
zvěří
1 1. obecnéohroŽení
práce
i2. Veřejně prospěšné
13. ProdejpozemkuČ.parc. 305129a499
14. PoděkovánízazimníúdÉbukomunikací
15. Pozemekč.parc.133/1
16. Úprava rozpočtu
přÍspěvek
Trans Hospita|a Náruč
17. Finanční
18. Schvá|eníSm|ouvyo dí|o- dodávka nádrŽena Vodu
Ho|ých
ze stavebníuzávěrypro RD manŽe|ů
19. Schvá|eníudělenívýjimky
přístavbu
čp.
124
RD
na
20. Schvá|eníudě|enívýjimky
21. Stanoviskok zástavbě pozemkůč.parc. 35 a 36
22. Stanoviskok záměru stavbyRD na pozemkuč.parc.77l1
23. Diskuse
24' Závěr
přítomných
v 7.05 hod.
Starostazah$i|jednáníuvítáním
je usnáŠeníschopné.
Že jednánÍ
Konstatova|,
ověřovate|ézápisu: AntonínZdeborskýa Pave| Kamberský
Hlasování:7 h|asůpro
6) a22).
Starostanavrhujestáhnoutz programujednáníbod čís|o
a
jeónání
záméruprodatpozemekč.parc. 26111,,
program
ó
oooy,,Schválení
Dá|e navrhujedóp|nit
čp.
58.
budovy
demo|ice
',Schvá|ení
Hlasování:7 hlasůpro
Upravený program jednání:
přezkoumáníhospodařeníobce v roce 2004
1. Schvá|eníŽprávy o r,nýs|edku
garáŽe
na pozemkuč.parc.261l31
stavby
2. Schvá|enízměny
3. Zményjízdníhořádu autobusové|inkyčíslo448
pod Brdy
nák|adynaŽáky - ZS MníŠek
4' Neinvestiční
jednání
14.12.2004
ZM dne
5. Revokace bodu 10)z
6. Schvá|enícenovéhovýměru
výměrua výšepena|izace
7 ' Schvá|eníplatebního
Za dvorem
Na ťrubách.Na Škrobách,
8. VyuŽitípozemkůNový.Dvůr,
napojenína veřejnývodovodnířad
9. Nepovo|ené
10. obecné ohroŽenízvěřÍ
práce
11. Veřejně prospěšné
12. Prodej pozemkuc. parc. 305129a499

\-

13. PoděkovánízazimníúdrŽbu
komunikací
14' Pozemek Č.parc 13311_ stáhnout
15. Uprava rozpočtu
,l6. FinančnÍ
příspěvekTrans Hospita|
a NáruČ
17. Schvá|ení
sm|ouvyo dí|o- dodávkanádrŽena vodu
,l8. Schvá|ení
udě|enívýjimky
ze stavební
uzávěrypro stavbuRD manŽe|ů
Ho|ých
pro přÍstavbu
19. Schvá|ení
udělenívýjimky
RD Čp.124
20. Stanoviskok zástavbě pozemkůč.parc. 35 a 36
2,1.Schvá|eníudě|enívýjimkyze stavebníuzávěry- přestavbastatkuNovédvory
22. Schvá|ení
záměru prodatpozemekč.parc.26111
23. Schvá|enídemo|ice
budovyčp'58
24. Diskuse
25. Závěr

1. Schvá|eníZprávy o výs|edkupřezkoumáníhospodařeníobce v roce 2004
Přezkum hospodařeníobce V roce 2004 by| proveden Kontro|nÍm
oddě|enímKrajskéhoÚřadu
Středočeského
krajedne 31.3.2005.
Ze zprávyvyp|ývá,Že hospodaření
by|ovedeno
a Účetnictví
pod|ezákona' jediný nedostatek-závěrečnýÚčetza rok 2003 by|Zastupite|stvem
schvá|enpod
názvem HospodařenÍobce za rok 2003. MusÍbýtjeŠtěv usnesenízapsáno,zda je schvá|enzávěrečnýúčet
s výhradaminebo bez výhrad.
Návrhusnesení:
Zastupite|stvo
obce bere na vědomí,,Zprávuo výs|edkupřezkoumáníhospodařeníobce Černo|ice
za rok2004"
Hlasování:7 h|asůoro
2. Schvá|enízměny stavby garážena pozemku ě. parc' 261l31
Pan HorníkpoŽádaloschvá|enízměny
stavbygaráŽena pozemkuč.parc' 261l31.Návrh posoudi|
|ng'arch.Sa|aba'
a doporuči|
ke schvá|ení
Návrh usnesení:
Zastupite|stvo
obce schva|uje
změnu stavbygaráŽena pozemkuč.parc.261l31pod|edokumentace, která je ověřena podpisystarostya mÍstostarosty.
Dokumentaceje nedí|nousoučástítohoto
usnesenÍ
Hlasování:7 h|asůpro
Změny jízdníhořádu autobusové|inky číslo448
RoP|D připravujezměny jízdnÍch
řádůautobusových|inek,včetně|inky448. Starostas místostajednánÍs pracovníkemRoPID Ing. VyČíta|em,
rostou se zúčastnili
kde by|ydohodnutyněkteré
- ranníŠko|níautobus
změny odjezdůautobusů
do Dobřichovicpojedecca o 10 minutdříve,autobus z Dobřichovicv 8 hodin pojedecca o 15 minut později.Dop|nÍse jeŠtějeden spoj vdopo|edních
hodináchsměremz Dobřichovic.
odpo|edníspojzDobřichovic
ve 16 hodinse posuneo
cca 10 aŽ 15 minutdříve.Ve večerních
hodináchbude dop|něnspojz Dobřichovicv cca 21 hodin.
a poŽadujepřipomínkyobcí.
Návrh usnesení:
Zastupite|stvo
obce bere na vědomíinformaciz jednánís RoP|Dem o změnáchjÍzdního
řádu autobusové
|inky448
Hlasování:7 h|asůpro
4. Neinvestičnínák|ady nažáky -zŠ rvlnisekpod Brdy
Město Mníšekpod Brdy oznámi|o,Že poŽadujeza obdobíleden aŽ červen2005 náhradu neinvestičnÍch
nákladúna jednohoŽákave výŠi11.005'-Kč.ostatníškoly
poŽadujíccaBaŽ9 tisícKč
náhradyneinvestičních
nák|adů
na jednohoŽákaza ce|ýŠko|nÍ
rok.
Stejněobec Řitka. kteráje zřizovate|emMateřskéŠko|y
Řitka poŽadujenáhraduneinvestičních
nák|adůve výŠi8.000- Kčna jednohoŽáka za po|oletí.

W

Návrhusnesení:
pod Brdy a obci Řitka' ve
Zastupite|stvo
obce pověřujestarostunapsánÍmdopisu městu MnÍŠek
kterémbude uvedeno,že poŽadované
náhradyneinvestičních
nákladůnaŽáky nejsounák|adyobvyk|ýmiv ce|émokresuPrahazápad
Hlasování:7h|asůpro
5. Revokace bodu 10) z jednání ZM dne 14.12.20041
Na jednáníZastupite|stva
obce dne 14.12.2004by|oschvá|enovyuŽitípozemkůza ska|amiv katapamátkouje
strá|nímÚzemíČernolice.
Z důvoduvyh|áŠení
ska| chráněnoupřírodní
Černolických
nutnése na oko|níchpozemcích,kterépatřÍdo ochrannéhopásma tétopamátky chovat jako
řádný hospodář.

/

Návrh usnesení:
Zastupite|stvo
obce revokujebod č.10 z jednáníZastupite|stva
obce ze dne 14.12.2004'
ZastupipozemkůČ.parc. 299112,299113,299114,299115,299118
a299119
te|stvoobce schva|ujevyuŽití
pásv katastrá|ním
územÍ
Cerno|icetak,aby odpovÍda|o
řádnémuhospodaření
obce v ochranném
mu ÚzemíČernolických
ska|- péči
a ÚdrŽběkrajiny.
Hlasování:7 h|asůpro
6. Schvá|enícenovéhovýměru
Vrámci připravovanýchnovýchsm|uv o pronájmechpozemkůse navrhujecena pronájmuza 1e.
den rok ve výŠi15,- Kčlm2zapozemkyvyuŽívané
rekreaci20,- Kčlm2u objektůur.
k individuá|ní
vyuŽití
k sportovním
Úče|ům.
čenýchke komerčnímu
a 1,-Kčlm2zapozemkyurČené
Návrh usnesení:
Zastupite|stvo
obce schva|ujeceny pronájmuzajeden rok ve výši 15,- Kč|m2zapozemkyvyuŽívanék individuá|ní
ke komerčnímu
vyuŽití
a 1,- Kčlm2za
rekreaci,20,- Kčlm2u objektůurčených
pozemkyurčené
k sportovním
Úče|ům
Hlasování:7 h|asůpro
7'

Schváleníplatebníhovýměru a výše penaIizace

podk|adůby|ozjištěno,Že v |etech2003 a 2004 nejsou zce|azap|acenypop|atky
Kontro|ouúčetních
rekreaci'
za likvidaciodpadu,za psy a jsou dIuhyi na pop|atcÍch
za pronájempozemkůk individuá|ní
p|atebních
Navrhujese schvá|itzas|ání
výměrůd|uŽnÍkům,
kteřÍnezap|ati|i
včaspop|atekzazavedení
odpadů,
systémushromaŽd'ovánÍ,
sběru, přepravy,třídění,vyuŽívání
a odstraňováníkomuná|ních
včetněsystémunak|ádáníse stavebnímodpadem a pop|atkuze psů,za roky 2003 a 2004. Navrhuje
pena|izovatpřiráŽkouve výŠi50% dIuŽné
se dIuŽníky
částky.
D|uŽníkům
na pop|atkuza pronájempozemkůzas|atp|atebnívýměrys pena|izacípod|euzavřenédo.
hodyo pronájmu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo
obce schvaluje
1. zas|áníp|atebních
výměrůvŠemdluŽníkům:
a oda) pop|atkuza zavedenísystémushromaŽd'ování,
sběru, přepravy,třídění,vyuŽívání
se stavebním
odpadema postraňování
komuná|ních
odpadů,včetněsystémunakládánÍ
p|atkuze psů,za roky2003 a2004
pod|euzavřenédohodyo pronájmu.
b) za pronájempozemkůs pena|izací
vyuŽÍvání
2' pena|izaciu poplatkuzazavedenísystémushromaŽd'ování,
sběru, přepravy,třÍdění,
odpadema poa odstraňovánÍ
komuná|nÍch
odpadů,včetněsystémunak|ádánÍ
se stavebním
p|atkuze psůve výŠi50% z výŠepop|atku
Hlasování:7 h|asůoro
8. VyuŽitípozemkůNový Dvůr,Na trubách, Na Škrobách,Za dvore
Za Úče|emda|Šího
vyuŽitípozemkůNový Dvůr'Na trubách, Na Skrobách, Za dvorem,je třeba
jednat s Uřadem pro zastupovánístátu ve věcech majetkovýcha Pozemkovýmfondem ČR o
pozemků.
da|šÍm
vyuŽitÍ
Návrh usnesení:

Zastupite|stvo
jednáníms Úřadem pro zastupovánístátu ve věcech
obce pověřuje místostarostu
majetkovýctta Pozemkovýmfondem ČR o da|sim vyuŽitípozemkůNový Dvůr,Na trubách, Na
Skrobách'Za dvorem
H|asování:7 h|asůoro
9. Nepovolenénapojenína veřejný vodovodní řad
V kauze nepovo|ené
napojenÍna vodovodnířad panem FrantiŠkem
Šrep|emby|zaslán práávním
zástupcem obce Mgr. Mimochodekdopis,ve kterémje na tuto skutečnostpan šrepl upozorněna
stanoventwermín,do kdy má věc uvéstdo pořádku.
Návrh usnesení:
Zastupite|stvo
obce souhlasÍs dopisemprávníhozástupce obce zas|anémpanu FrantiŠku
Šrep|ovi
ve věci nepovo|eného
napojenína veřejnývodovodnířad
H|asování:7 h|asůoro
10. obecné ohroženízvěří
Z důvoduobecnéhoohroŽenízvéří- přemnoŽenáčernázvěř, která páchá v nočníchhodinách
značne Ško|dyna pozemkách mimo |es' by| napsán dopis MS Ska|ka' ve kterémje výzva
k častějšÍmu
odstřeluČerné
zvěře.
Návrh usnesení:
ZastupÍte|stvo
obce bere na vědomídopis zas|anýMS Ska|ka ve věci obecnéhoohroŽenÍzvěřía
pověřujemístostarostu
jednánís přís|uŠnými
k da|šímu
orgány
H|asování:7 h|asůpro
1 1 . Veřejně prospěšnépráce
odsouzeník veřejně prospěšnýmpracímpánovéBuriana Sipos zatímnesp|ni|idohodnutéÚko|y.
Na výzvuMediačníaprobační
s|uŽbyby|zas|ándopis se sdě|enímo výs|edkujejichpráce.
Návrh usnesení:
Zastupite|stvoobce bere na vědomÍdopis zas|aný Probačnía mediačnís|uŽběve věci veřeině
prospěšnýchpracípánůBurianaa Sipoše.
Hlasování:7 h|asůpro
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1 2 . Prodej pozemku č.parc. 305/29a 499
Pan P-ešatažádao prodejpozemkuna kterémstojíjehorekreační
chata E 366. Jedná se o pozemek 9 parc. 305i29 a výměře 248 m2 a č. parc. 499 o výměře 45 m2' Navrhovanácena 400,Kčlm2.
Návrh usnesení:
Zastupite|stvo
obce schva|ujeprodejpozemkůč. parc. 3o5l29a výměře 248 m2 a č' parc. 499 o
výměře45 m2za cenu 400,-Kčlm2.
P|atnosttohotoschvá|ení
prodejeje do 31'12,2oo5
Hlasování:7 h|asůoro
13. Poděkováníza zimníúdrŽbukomunikací
V |etoŠní
ne|ehkéziqQ !v]o velmitěŽkéudrŽetsjízdnostněkteých komunikacÍ.
Přes nepřízeňpočasíse a|e podaři|oSUS K|adnokomunikaci'po kteréjezdíauiobusová|inkačÍs|o
448' ce|ouzimu
drŽetve sjÍzdném
stavu.
Návrh usnesení.
Zastupite|stvo
obce oceňujedobroupráci vŠech,kteřízajiŠt'ova|i
zimnÍúdrŽbukomunikacía pověřuJemístostarostu
zaslánÍm'děkovných
dopisůzástupci hejtmanazodpovědnéhoza dopravuKar|u
VyŠehradskému
a ředite|iSUS K|adno.
Hlasování:7 hiasůoro

14' Pozemek č.parc 133/1
Majite|pozemkuč.parc. 13311Žádá prostřednictvím
JitkyJanáčovéo souhlas s dě|enímpozemku
a výstavboudvou rodinnýchdomŮ.V roce 2004 by|jiŽ vydán nesouh|asse stavbourodinného
domu na tomtopozemku.
Návrh usnesení:
Zastupite|stvo
obce neschva|ujestavbuRD na pozemkuč. parc. 13311
H|asování:7 h|asůoro
/
(

í5. Úprava rozpočtu
Úpravu rozpočtusi vyŽadujep|ánovanézvýŠení
kapacityveřejnéhovodovodu.V rozpočtumáme
jednáníbudoupotřebné
naplánovanou
částku570.000,-Kč,zatímpod|eproběhnutých
nákladyna
zvýŠení
kapacitycca 750 aŽ B00 tisícKč. Potřebnoučástkunavrhujestarostazískatpřevedením
částky130.000'-Kčz rozpočtové
rezervy.
Návrhusnesení:
Zastupite|stvo
rezervydo kapito|y
obce schva|ujepřevodčástky130.000'-KČz rozpočtové
,,Voda- opravya údrŽba,'
H|asování:7 h|asůoro
16. FinančnípříspěvekTrans Hospita|a Náruě
Nestátnízdravotnické
fizařízeníTrans Hospita|a občanskésdruŽeníNáručžádajío poskytnutí
příspěvkuna SVoučinnost.
nančnÍho
Trans Hospita|zajišt'uje
v naŠemregionuzdravotnickoupomoc a NáruČse siará o zdravotněhandicaoované
dětia m|ádeŽ.
Návrhusnesení:
příspěvkunestátnímu
Zastupite|stvo
obce schva|ujepřidě|enÍ
finančního
zdravotnickému
zařízení
Trans Hospita|
ve výŠi
5.000.-Kča občanskému
Náručve výŠi
sdruŽenÍ
5.000,-Kč
Hlasování:7 hlasůoro
17. Schvá|enísm|ouvyo dílo- dodávka nádržena vodu
Jedná se o uzavřenísm|ouvyna dodávku nádrŽena vodu pro zvýŠení
kapacityveřejnéhovodovodu. Se sm|ouvouby|yvŠichni
zastupite|é
seznámeni.
Návrhusnesení:
Zastupite|stvo
obce schvalujeSm|ouvuo dí|očís|o
456 na akci podzemnívodojemZV 37,7m3
v

Hlasování:7 h|asůoro
,|8.Schvá|eníudě|enívýjimky ze stavební uzávérypro stavbu RD manŽelůHolých
pozemku,kteý jim zajišt'uje
ManŽeléHolýchspIniIipodmínkypoŽadované
obcÍ- jsou v|astníky
přístupna pozemek' na kterémstojírozestavěnástavba RD. Jsou učiněnykroky ke splněnípodpovo|ení.
mínkyzruŠení
bodu21 v rozhodnutí
o stavebním
Návrhusnesení:
Zastupite|stvo
obce schvaluje udě|enívýjimkyze stavebníuzávěry na dostavburodinnéhodomu
na pozemkáchČ.parc. 82136a82137v k.Ú. Cerno|icepo sp|něnípodmÍnky-opravy
bodu čís|o
21
pod Brdy č.j.SU 1336/05- 380/05/Cer
v rozhodnutí
úřaduMnÍŠek
ze dne 23,3,2005,
StavebnÍho
kde se text .,rozestavěnápřÍstupovácesta..nahradítextem,,zpevněnýpříjezdk objektu.'a konstatuje.Že se nebudejednato komunikaci.
H|asování:7 h|asŮoro
19. Schvá|eníudělenívýjimkyna přístavbuRD čp.124
MarkétaDuškováŽádá o udě|enívýjimkyze stavebníuzávéryna přístavbnuRD - jedná se o příjednotkyk suterénnÍčásti
stavbujednébytové
vznikneterasa.
domu.na střeŠepřístavby
NávrhusnesenÍ:

N{

Zastupite|stvo
obce schvaiujeudělenívýjimkyze stavebníuzávěry pro přístavburodinnéhodomu
čp'124 podle před|oŽené
a starostoua místostarostou
ověřenédokumentace
Hlasování:7 h|asůoro

20. Stanovisko k zástavbě pozemkůč.parc. 35 a 36
KP rea|ity- TomáŠKavan Žádá o stanovisko kzáměru zastavět pozemky č. parc 35 a 36 rodinným,případněrekreačním
domem'Pozemkymajívýměru12 m, á 342 mž.

/

Návrh usnesenÍ:
Zastupitelstvo
obce neschva|ujezámérzastavětpozemkyč.parc.35 a 36 v k.Ú. Černo|ice
H|asování:7 h|asůpro

21.Schvá|enízáměru prodat pozemek é. parc.26111
obec má záměr prodatpozemek č.parc. 26111kzástavbě rodinnýmidomy.Jedná se pouze o záměr, v případězájmu o tentopozemek musízastupite|stvo
schvá|itjeho piodej a určitcenu za JaKou se pozemekprodá.

z

Návrh usnesení:
Zastupitelstvoobce schva|ujezáměr prodat pozemek c. parc. 261l1
Hlasování:7 h|asůpro

22. Schvá|enídemoIicebudovy čp.58
Pan Luděk Mace|aŽádá o souhlas se zamýš|enou
demo|icístavbyrodinného
domu čp'58.
Návrh usnesení.
Zastupite|stvo
obce schva|ujezáměr demolicebudovydomu čp.58 v k.ú.Černo|ice
H|asování:7 h|asůoro
23. Diskuse
V dis.kusiby|yzodpovězenadotazyna to, pročnejsouv současné
době sváŽenyodpadyod rodinnýchdomův |okalitěZa parkem,v kteréčástióbce se na|ézápozemeke . párc. 261Í1,kteÚ
obes hod|áprodata jak bude dá|e pokračovat
úpravaparku.

v

24. Usnesení
Je nedí|nou
součástí
tohotozápisu
V Černo|icích
dne14.dubna2004

M,/A/
Pave| Kamberský

Antonín

tng.Mirosla
starogfa

