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Usnesení

.'

z jednáníZastupite|stva
obce Černo|ice
ze dne 8. prosince2005
"r..,'r

Zastupitelstvo obce

n- "schvatuje
1 . rozpočtové
pravid|apro hospodařenívroce 2006 do doby schválenířádnéhorozpočtu.
ot

bude ve výdajíchv jednotlivýchkapito|áchčerpatmaximá|nějednu dvanáctinurozpočturo

2005zajedenměsíc
z.

Úpravyrozpočtu
pro rok2005pod|epřed|oŽeného
návrhu,ktenije nedí|nou
součástí
ton
usnesení

)itov't

3. vyh|áŠku
čís|o
2/2005o změněvyh|ášky
je nedí|nou
čís|o
i1ffiffi..NávrhvyhláŠky
součástí
tohotousnesení
udě|enívýjimky
ze stavební
uzávěryna stavburodinného
domuna pozemkuc. parc-37t5
v katastrá|ním
pod|epřed|oŽené
území
Černo|ice
a ověřené
dokumentace
prácena pozemkuČ.parc,.313t1za Účelem
výkopové
u|oŽenítrubky
odvádějícídrenáŽní
vodudo vodoteče
pod podmínkou
zhotovení
reviznÍŠachty
na pozemkuč.parc.313|1a
povrchu-do
uvedení
původního
stavu.Práce budounejméně
7 dnípředemoznámenyna
obecnímúřaduČerno|ice'
Výkopbudeřádně označena zabezpečen
před pádeinošob.
Prácebudoudokončeny
v průběhu
dvouka|endářních
dnů
6 . schvaluje
prodejpozemkůč.parc.221t16o výměře149m2 a č.parc.578o výměře29m2

v katastrá|ním
území
Černolice
vyznačených
p|ánučíslo379-155|2OO2
na geometrickém
za
cenu400,-Kčlm2s tím,Že kupnísm|ouvabudeuzavřenanejpozději
do 28.února
2006.

7 . udě|ení
výjimky
ze stavebnÍ
uzávěryna rekonstrukci
domučp.62
8 . schva|uje
udělenífinančního
příspěvku
na rekonstrukciŠaten
SK Černolice
ve výši50.o0o,-

Kč

9. udě|ení
výjimky
ze stavebnÍ
uzávěryna stavbuvrtané
studnyna pozemkuč.parc.295t2
v katastrá|ním
území
Cerno|ice
i10' prodejpozemkůč.parc.218t6o výměře282m2 a č.parc.665 o výměře8'l m2 v katastrá|ním
ÚzemÍCerno|ice
za cenu 400,.Kčlm2s tím'Že kupnísm|ouvabudeuzavřenanejpozději
do
31.12.2005
11. prodejpozemkuč.parc.221l3Bo výměře272 m2 v katastrá|ním
území
Černo|ice
vyznačeném
na geometrickém
p|ánučíslo
4274t2Oo4za cenu400'.Kč/m2
s tím.Ž e kupní
sm|ouvabudeuzavřenanejpozději
do 28. Února2006
12' zřízení
věcnéhobřemenena pozemekč,.parc.299t2 v katastrá|ním
území
Černo|íce
ve
prospěch
SK Černo|ice
na sm|ouvu
ze dne 17.12.1gg2
B. neschvaluje
1. prodejčásti
pozemkuč.parc.279 v katastrá|ním
území
Černo|ice
2. připojení
na vodovodní
řad ve smys|uŽádostič.j.1o50/2oo5
3. připojení
rozestavěného
domuna pozemkuč.parc.B2t2Bna veřejnývodovodní
řad
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c. pověřuje
1. starostu
a) podpisemkupnísm|ouvy
na prodejpozemkuč.parc'221116
a č.parc'578v katastrá|ním
po převodukupníčástky
územíČernolice
na účet
obce
b) podpisemsm|ouvys EKoKoM a.s.o tříděníodpadů
c) napsáním
stručného
dopisus toutoŽádostí
zastupitelů
na stavební
úřaddo rukoupaní
Hrabcové,
vedoucístavebního
úřadu
d) podpísem
dodatkuke Smlouvěo nak|ádání
s komuná|ním
odpadem,uzavřenés firmou
Remondiss.r.o
2. místostarostujednáním o historickémmajetkuobce a jeho převodem na obec
D. revokuje bod 11 jednáníZo ze dne 15.9.2005

E. ukládá obecnímuúřaduzajistitevidencipoh|edávek
vyplývajících
z uzavřenýchsm|uvv termínu
d o3 1 . 1 . 2 0 0 5
F. souh|asís geometrickým
plánemzakresleníhistorického
proparce|u261
majetkuobce a přídě|ů
v katastrá|ním
územíČerno|ice.
G. trvá na podí|ovém
parce|y26111do dobyvyřeŠenítohoto
v|astnictví
majetkuobce
H. Žádá StavebníÚřad Mníšekpod Brdyo řádnédodrŽování
zákonůtohotostátu
|' nesouh|asís tvrzením,
je stavebníkem
Že obec Černo|ice
nezko|audované
komunikaceVe
je pouzevtastníkem
S|atinách,konstatují
vŠak,
Že obec Černo|ice
dotěenýchpozemkůpodtouto
komunikací(viz
sm|ouvaobec vs GATE7 a probíhající
Ža|oba)
V Čemolicích
dne 8.12.2005
ověřovate|é
zápisu:
v

I

I

Mi|os|av
D|ouhý

Antonín

Ing.

