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Zápisčíslo8
ze zasedáníZastupitelstva obce Cernolice
ze dne 15.3.2004
Přítomni _ 6 členůoZ - Miloslav Dlouhý, Pavel Kambersloý, Zdena Rambousková,
Veronika Sládková, Antonín Zdeborssý, Ing. Miroslav Zíma
omluven: Aleš Macela

Zahájenizasediíttí:

V

l8.05 hodur

Program
l. Schváleníhospodaření
obce v roce 2003
2. Schválenírozpočtuobcena rok2004
3. Schválení\.ýjimkyze stavebnívzávěry_ přístavbachatyE 400
4. Schválení\^ýjimky
ze stavebníuzávěry- vrt na pozemkuč.parc. l00/4
5. Schválení\.ýjimkyze stavebníuzávěry_vrt na pozemkuč.parc.305/28
6. Schválení\rýjimkyze stavebnílzávěry _ přístavbachatyB2l3
7, Schválení\.ýjimkyze stavebníuzávěry-vrt na pozemkuč.parc.26314
8. Schválení.'.ýjimky
ze stavebníuzávěry- stavbaRD na pozemkuč.parc.257/|9
9. Schválení\ďjimky ze stavebníuzávěry- stavbaRD na pozemkuč.parc.(Rusnrík)
l0. Schválení\^ýjimky
ze stavebnívzávěry_ stavbapenzionuna pozemkuč.parc.256/4
l l' Schválení\ryjimkyze stavebnívávéry - stavbapenzionuna pozemkuč.parc.48/3
12. Schválení\.ýjimkyze stavebníuzávěry- rekonstrukcekůlnyna pozemkuč'parc.5612
l3. Schválenípokácenístromůna pozemkuč.parc.299/2
14. Diskuse
15' Usnesení
|6. Závěr
Starostakonstatuje,Že zaseďáni je usnášeníschopné'
Zapisovatel: Ing. Mřoslav Zíma
ověřovatelé zápisu: Pavel Kambersloy', Antonín Zdeborshý
H|asování: 6 hlasůpro

1.

\'

Schválení hospodaření obce v roce 2003
Rozpočet pro rok 2003 byl schválen jako vyrovnaný s částkou 2.3|4.|96,- Kč na straně příjmů a ýdajů.
příjmy byly 1.485.604,-Kč a ýdaje 2,3|8,604,- Kč. Zdánlivý schodek ve výši 833.000,-Kč je
Skutečné
způsobenýnačítánímrozdílu v příjmech a ýdajích od roku 1999.
Starosta dává hlasovat o schválení hospodďení v roce 2003.
H|asování: 6 hlasůpro

2. Schvá|enírozpočtuobcepro rok2004
je sestavený
jako vyrovnanýs částkou2.274,900,-Kčna straněpříjmůa ýdajů'
Rozpočet
Starostadává hlasovato schvá|enírozpočtuna rok 2004.
H|asování:6 hlasůoro
3. Schválenívýjimkyze stavebníuzávéry_ přístavbachaty E 400
Ing. Procházka,majitel chaý E 400 v Potokách žád6o vfiimku ze stavebníuzávěry na přístavbuchaý'
ProjednánoStavebníkomisí,která doporučuje
udělit\.ýjimku.
Starostadává hlasovato udělenívyjimky ze stavebníuzávěry.
H|asování:6 hlasůpro

4. Schválenívýjimky ze stavebníuzávěry- vrt na pozemkuč.parc. 100/4
Pan Veverka Žáďá o udělenívýjimky ze stavebníuzávěry na zhotovenívrtu na pozemku č.parc' 100/4.
Stavebníkomise doporučujeschválit výjimku protožepodle hydrogeologického
průzkumuvrt neohrozí
zdroj vody v obecnímvrtu.
Starostadává hlasovato udělenívyjimky.
H|asování:6 hlasůpro
Schválení výjimky ze stavební uzávěry -vrt na pozemku č.parc. 305128
ManželéBicanovi žáďaji o udělení \.ýjimky ze stavební uzávěry na áotovení vrtu na pozemku č. parc.
305128(osada Potoky Na cihelně). Stavebníkomise nemá proti zhotovenívrtu námitky.
starosta dává hlasovat o udělení ýjimky.
Hlasování: 5 hlasůpro
Schválení výjimky ze stavební lzávéry - přístavba chaty E 203
ManželéBicanovi Žádajío udělení výjimky ze stavebníuzávěry na přístavbu rekreačníchaý E 203, kterou
používajík trvalémubydlení. Stavebníkomise udělení\.ýjimky doporučila.
Starosta dává hlasovat o uděleni vyjimky.
Hlasování: 6 hlasůpro

1

Schválenívýjimky ze stavební uzávěry -vrt na pozemku č.parc.263|4
Manželé Šochovi Žádaji o udělení vyjimky ze stavební uzávěry na áotovení vrtu na pozemku č. parc.
263/4, Stavebníkomise nemá proti áotovení vrtu námitky.
Starosta dává hlasovat o udělení vyjirnky.
Hlasování: 6 hlasůpro
Schvá|enívýjimky ze stavební uzávéry - stavba RI) na pozemku č.parc. 257ll9
Ing. Jaroslav Hobza žádá o udělení vj'jimky ze stavebnívzáxěry na stavbu RD na pozemku č.parc. 257/19.
Dům bude stiítna pozemku po zlikvidovaném domu čp.91 ,,paníŽidová* v lokalitě Pod Hůrkou. Stavební
komise poŽaduje vyjáďení zpracovatele územníhoplánu. Dům se staví na místě zbouranéhostaréhodomu,
noý důmmá stejnou charakteristiku jako důmpředchozí, Zastupitelstvo obce mánázor, žeto nenínutné..
starosta dává hlasovat o udělení ýjimky.
Hlasování: 6 hlasůpro
Schválení výjimky ze stavební lzávéry - stavba RD na pozemku č.parc. (Rusnák)
MUDr' Rusnák Žádá o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu RD na pozemku č. parc. 9413 Za
parkem. Stavba byla zpracovatelem )územníhoplánu doporučena.
Starosta dává hlasovat o udělení Újimky.
Hlasování: 6 hlasůpro

10. Schvá|enívýjimky ze stavebníuzávěry- stavbapenzionuna pozemkuč.parc.25614
Manželé
Hofrnannovižádajio udělení\.ýjimkyze stavebníuzávěryna stavbupenzionuna pozemkuč.parc.
25614,Stavbaby|a ryracovatelemúzemního
pliíLrru
ozračenajako ne přílišvhodná do tohotoprostoru.Je
třeba pro souhlasse stavbousplnit některédalšípodmínky_ odběr vody, přístupna pozemekv pruběhu
stavby.Podmínkybudousoučástí
usnesení.
Starostadává hlasovato udělenívyjimky.
H|asování:6 hlasůpro

RD

1 1 . Schválenívýjimky ze stavebníuzávěry- stavba1#na

pozemkuč.parc. 48/3

ManželéSaidlovi Žádaj|o udělenívyjimky ze stavebníuzávěry na stavbuRD na pozemkuč.parc. 48/3.
pozemku,
plrítru.ProtoŽese jedná o stavbuna dosudnezastaveném
Chybíposudekzpracovateleúzemního
požadujeZastupitelstvoobceposudekarchitektadodat.
Starostadává hlasovato neudělenívýjimky na stavburodinnéhodomuna pozemkuč.parc.4813
Hlasování:6 hlasůpro
12. Schvá|enívýjimky ze stavebníuzávéry- rekonstrukce kůlnyna pozemku č.parc.56|2
Pan Červenýžádáo udělení\^ýjimkyna rekonstrukci kůlny (noý krov a sřešní krytina) na pozemku č.
parc.56/2.
Starostadává hlasovato udělenívyjirnkv.
Hlasování:6 hlasůpro
13. SchválenípoMcenístromůna pozemkuč.parc.29912
hřištěmá stanoviště5 ks jírovcemaďalu' kterépři sportovníchutkáníchjsou
V těsnéblízkostifotbalového
nebezpečné.
Navíc jsou stromy napadenéklíněnkou.Po pokáceníbude vbezpečnévzdálenostivysázen
stejnýpočetjiných okrasnýchstromů.
Starostadává hlasovato schválenípokácení5 ks jírovcemaďalu rostoucíchna pozemku č,.parc, 299/2,
kteý je v majetku obce, za podmínky,žebudou vysazenydo konce roku 2004 novéstromy ve stejném
počfu.
Hlasování:6 hlasůpro
14. Diskuse
V diskusibyly řešenyproblémys nefungující
čistírnou
odpadníchvod a špatnýmstavempříjezdové
komunikacek ní' Starostaseznámilpřítomné
s ýsledky jednanís ČlŽp a odboremŽivotníhoprostředíMěÚ
Čemošice,
kterése uskutečnilodopoledne|5,3'2oo4'
Dále bylo jednánoo úpravěprostoruv okolíhorníhorybníku(pozemekč.parc.9|/|) _ občané
tentoprostor
vyrovnajía upravítak, aby mohl sloužitk provozovánírekreačně
činností.
sportovních
Po dohoděse zastupitelidává starostahlasovato souhlasuobces taktovyrržívanou
částípozemkuč.parc.
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Hlasování:6 hlasůpro

v'

l5. Usnesení
Je nedílnousoučástí
tohotozápisu.
Hlasování o usnesení:6 hlasůpro
Zasedáníbvlo ukončenove 19.15 hodin.

M

Pavel Kambers\ý

Antonín Z.

