./

Zápis číslo17

ze zasedáníZastupitelstvaobce černo|ice
ze dne 15.9.2005
Přítomni-5 č|enů
oZ - Milos|avD|ouhý,
ZdenaRambousková,
Pave|Kamberský,
Antonín
Zdeborský,|ng.Miros|av
Zíma
omluveni:
A|eŠ
Mace|a'VeronikaS|ádková
přítomných
Starostazahá]i|jednání
uvítáním
v 19.05hod.
je usnáŠeníschopné'
Konstatova|,
ŽejednánÍ
ověřovate|é
zápisu:Antonín
Zdeborský
a Pave|Kamberský
pro
Hlasování:
5 h|asů
Program:
prodejepozemků
1. Schvá|ení
č.parc.26813a č.parc'560
2. Schvá|ení
výjimkyze stavební
uzávěryna stavbustudnyna pozemkuč.parc.37|5
3. SchválenÍvýjimky
ze stavební
uzávěryna stavbugaráŽena pozemkuč.parc.305/38
4' RevokaceusnesenÍ
Zo z27 '6.2002bod2
5. Schválenívýjimkyze stavebníuzávéryna rekonstrukci
chatyE364
6. Schvá|enívýjimky
ze stavební
uzávěryna dostavbuchatyna pozemkuč.parc.496/5
prod|ouŽení
7. Schvá|ení
územního
rozhodnutí
na stavbuRD na pozemkáchč.parc'82129,82130
prodeječástipozemkuč,'parc.22111
B. Schvá|ení
9. Schvá|ení
výjimkyze stavebnÍ
uzávěryna stavbudomovní
ČoV
pozemkuč.parc.257|17
10. Schváleníprodeje
pozemků
11. Schvá|eníprodeje
č.parc.21814a
č.parc'567
,12.Schvá|ení
prací
výkopových
13. ČiŠtění
retenční
nádrŽe
14' Úpravarozpočtu
15.Diskuse
16. Závér
programjednánÍo body s názvem,,Uzavření
StarostanavrhujerozŠířit
hospodářské
sm|ouvyna
ÚdrŽbuobecního
|esa,',
za neoprávněně
pozemky..
uŽívané
a ,,Schvá|enívyh|ášky
č.112005,
,,Nájem
Hlasování:5 hlasůpro
Upravenýprogramjednání:
pozemků
1. Schvá|eníprodeje
č.parc.26813
a č.parc.560
2. Schválenívýjimky
ze stavební
uzávéry
na stavbustudnyna pozemkuč.parc.3715
3. Schválení
výjimkyze stavební
uzávěryna stavbugaráŽena pozemkuč.parc.305/38
4. Revokaceusnesení
Zo z 27,6.2002bod2
5. Schvá|ení
výjimkyze stavebníuzávéryna rekonstrukci
chatyE364
6. Schvá|enívýjimky
ze stavební
uzávěryna dostavbuchatyna pozemkuč'parc'496/5
7. Schvá|eníprod|ouŽení
Územního
rozhodnutína
stavbuRD na pozemkáchč.parc.82|29,82t3o
prodeječástipozemkuč,.parc.221|1
8. Schvá|ení
9. Schvá|enívýjimky
ze stavebnÍ
uzávěryna stavbudomovní
ČoV
pozemkuč.parc.257l17
10. Schváleníprodeje
prodejepozemků
11. Schválení
č.parc'21814a č.parc'567
,12.Schvá|ení
prací
výkopových
13. Čištění
retenční
nádrŽe
14' Úpravarozpočtu
15. UzavřenÍ
hospodářské
sm|ouvyna údrŽbu
obecního
|esa
16. Nájemza neoprávněně
pozemky
uŽívané
17. Schvá|ení
vyh|ášky
č,.112005
18. Diskuse
19' Závěr
H|asování:
pro
5 h|asů

Schvá|eníprodejepozemkůč.parc.268/3a 560
Ladislava He|enaLÓff|erovi,
majite|é
rekreační
chatyE243Žáda1í
o prodejpozemkuč.parc.26813
o výměře455 m2 a č' parc' sóo o výměře51 m2v katastrá|nim
ůzemičerno|ice.
Pozemkyse
nacházejí
v chatové
ob|astiPotokyv Do|ečku.
Navrhovaná
cena prodejeje 400,-Kč/m.s tím,Že
kupnísm|ouvabudeuzavřenanejpozději
do 31J22005.
připomínky
K projednávanému
bodunejsouz řad zastupite|ů
a starostadává hlasovato usnesení.
obce schva|ujeprodejpozemků
č.parc.268t3o o r4ýměře455m2 a č.parc.560 o
,,Zastupite|stvo
pokudbude kupnísm|ouva
výměře51 m. v katastrálním
ÚzemÍČernolice
za cenu 4OO,-Kčtm?,
uzavřenanejpozději
do 31.12.2005,,
pro
H|asování:
5 h|asů
Schválenívýjimkyze stavebnÍuzávéryna stavbu studny na pozemku ě. parc. 37/5
Pan o|dřichAubrechtpoŽádato schvá|ení
výjimkyze stavebníuzávéryna stavbustudnyna
pozemkuč. parc. 3715v katastrá|ním
projektové
územíČerno|ice.
Na zák|adě předloŽené
dokumentacena stavbuvodovodnípřípojkyby|atato stavbazatim z technickýchdůvodů
(dé|ka
přípojky120 m, vedená v povrchuna kterémje poloŽenasfa|t,by| by nutnýprot|akpod hlavní
posudku,vypracovaného
si|nicí
na do|nínávsiatd.)neschvá|ena.
Na zák|aděHydrogeo|ogického
Stavebnígeo|ogií
Geotechnikaa.s. nemůŽe
výstavbavrtanéstudnyna pozemkuč.parc.3715
ovlivnitstavvodyv oko|ních
studních.
Z řad zastupitelů
nejsoupřipomínky,
starostadává h|asovat
o usnesení:
obce schva|ujeudě|enívýjimkyze stavebníuzávěryna stavbuvrtanéstudnyna
,,Zastupite|stvo
pozemkuč'parc.3715vkatastrá|ním
ÚzemiČerno|ice'.
pro
Hlasování:5 h|asů
Schvá|enívýjimkyze stavebni uzávéryna stavbu garáŽena pozemku č.parc. 305/3
ManŽe|é
ČizroviŽádEío udě|enívýjimkyze stavebníuzávéryna stavbu garáŽena pozemkuč.
parc.305/3.Jedná se o zděnoustavbuo rozměrech6 x 6 metrůs výškouhřebene4,3 metruse
sed|ovoustřechou'GaráŽ je určenapro parkování
dvou automobi|ů.
Zastupite|é
se seznámi|i
s projektovou
dokumentacía
nemají
k nípřipomínky.
Starostadává h|asovat
o usnesení:
obce schva|ujeudě|enívýjimkyze stavebníuzávérypro stavbuzděnégaráŽena
,,Zastupite|stvo
pozemkuč'parc.305/38pod|epřed|oŽené
a obecnímúřadem
Černo|ice
ověřenédokumentace...
pro
Hlasování:5 h|asů
RevokaceusneseníZo ze dne 27.6.2002bod 2
poŽáda|a
Paní|renaČervenková
V roce 2OO2oprodejpozemkuě. parc.221t31ovýměře2O1m2
a č.parc.530o výměře53 mz v katastrá|ním
území
Černo|ice,
na kteýchstojíjejí
rekreační
chata
E231 v chatovéosadě Potoky.Zastupitelstvo
obce schvá|i|oprodejusnesenímZastupite|stva
obcepod bodem2 ze dne27,6.2002'Prodejse všakneuskutečni|.
Po převoduchatyna manŽe|e
Jandovi,Žádď1itito o uskuteěnění
prodeje.Původní
rozhodnutí
se musízrušita schvá|itnové
usnesení'Navrhovanácenaprodejepozemků
č.parc.221t31ovýměře201 m2a č.parc.530o
výměře53 m2je 400,.Kč/mz,
s tím,Že kupnísm|ouva
budeuzavřánanejpozdějido
31.12.2005.
Návrhusnesení:
obce revokujesvoje rozhodnutí
z 27.6.2002tak, Že ho rušív ce|émrozsahu.
,,Zastupite|stvo
Zastupite|stvo
prodejpozemků
obce schva|uje
č.parc' 221l31o výměře2O1m2a č.parc'530 o
výměře53 m. v katastrá|ním
území
Černo|ice
za cenu40O,-Kč/m2
s tÍm,Že kupnísmlouvabude
uzavřenanejpozději
do 31.12,2005,,
pro
Hlasování:
5 h|asů
5. SchváleníuděIenívýjimkyze stavebníuzávěry na rekonstrukcichaty E364
PaníZdeňkaJinková Žádá o udě|enívýjimkyze stavebníuzávěryna rekonstrukci
jejírekreační
chaty E364. Chata je v chatovéob|astipod Černo|ickými
ska|ami.Rekonstrukcespočívá
v ce|kovém
zvýšení
stavbyo 80 cm z důvodudodrŽení
normové
výškypodkrovnÍch
místností.

V budoucnumá objekts|ouŽitk trva|ému
byd|ení.Zastupitelé
by|i seznámenis projektovou
připomínek.
dokumentací
a nemají
dalších

I

o usnesení:
Starostadává h|asovat
rekreační
obce schva|ujeudě|enívýjimkyze stavebníuzávěryna rekonstrukci
,,Zastupite|stvo
chatyE364pod|epřed|oŽené
a obecnímúřadem
Černo|ice
ověřenédokumentace...
pro
Hlasování:7 h|asů
6.

Schvá|enívýjimkyze stavebníuzávéryna dostavbu chaty na pozemku ě. parc.496/5
Ing.Šestauberovážádá
o udělenívýjimkyze stavebníuzávéryna dostavburekreačnÍ
chatyna
pozemkuč.parc.49615
v katastrá|ním
ÚzemíČerno|ice.
odvoláváse na jednáníze dne 2.4.1997.
povo|ení
a dosudinvestor
Stavbamontované
chatyby|ana pozemekumístěna
bez stavebního
nejevi|žádné
známkytoho,Že by stavchtě|nějakýmzpůsobem
řešit.Na pozemkukroměv|astní
neníjímka
najímání
vod.
stavbya ků|ny
odpadních
Z řad zastupite|ů
k projednávanému
bodunejsoupřipomínky
a starostadává h|asovat
o usnesení:
obce neschva|uje
udě|enívýjimkyze stavebníuzávěryna dostavburekreační
'Zastupite|stvo
chatyna pozemkuč'parc.49615"
Hlasování:5 hlasůpro

7.

SchváleníprodlouŽeníúzemního
rozhodnutína stavbu RD na pozemkáchč.parc. 82129,
82t30
JUDr. Petr Bokotej, ktewrýzastupujepaní Danu ŠvikovouŽádá o schvá|eníprod|ouŽení
rozhodnutí
na stavbuRD na pozemkáchč.parc.82129a 82130v katastrá|ním
územního
území
Černo|ice.
K rea|izacistavby nedoš|oz důvoduváŽnýchrozporůmezi majitelkoupozemkůa
společností
Gate-7.obec nemá zď1emna tom,aby na pozemkáchč.parc. 82129a 82/30by|a
protoŽese jedná o pozemky,kteréjsou v bezprostřední
stavbarodinného
domu rea|izována,
je
b|ízkosti
vrtu,ze kterého obeczásobovánapitnouvodou.
Kprojednávanému
bodu nejsouzřad zastupite|ů
da|šípřipomínky,
starostadává hlasovato
usnesení:
prod|ouŽení
obceneschvaIuje
rozhodnutí
na stavburodinného
domuna
územního
,,Zastupite|stvo
pozemkáchč.parc.82t29a 82t30v katastrá|ním
ÚzemíČerno|ice..
pro
Hlasování:5 h|asů

8.

Schvá|eníprodejeěásti pozemkué.parc.22111
PaníB|ankaWenc|ováŽádáo prodejčástipozemkuč.parc.221t1v katastrá|ním
ÚzemíČerno|ice
o výměře274 m2,na kterémstojíjejÍ
rekreačnÍ
chataE238' Jedná se o objektvchatovéosadě
Potokyv Do|ečku.
geometrický
p|án,můŽeZastupite|stvo
ProtoŽenenívypracovánoddě|ovací
města schvá|it pouze zámér pozemek za navrŽenoukupní cenu prodat. Po vypracování
geometrického^p|ánu
pozemkumusíznovuschvá|it.
se prodejkonkrétního
NavrŽenácena prodeje
je 400,-Kč/m.'
Z řad zastupitelů
nejsoupřipomínky,
starostadává hlasovato usnesení:
obce schva|ujezáměrprodatčástpozemkuČ'parc.221tl o výměře274 m2za
,,Zastupite|stvo
cenu 400,-Kč/m....
Hlasování:5 h|asů
oro

9.

Schválení výjimky ze stavebni uzávěry na stavbu domovní CoV
Pan Jiří Horník požáda|o schvá|enívýjimkyze stavebníuzávěry na stavbu domovnÍČov na
pozemkuč.parc. 261131v katastrálním
ÚzemíČernolice.
Jedná se o čističku
typu MČA 6, kteráje
schopna vyčistitO,2 až O,9 m3 odpadníchvod za jeden den. K Žádosti je připojeno rlaoňé
vyjádřeníodboruŽivotníhoprostředíMěstskéhoÚřadu ČernoŠice'
Z řad zastupite|ů
nejsoupřipomínky,
starostadává h|asovato usnesení:

Čov na pozemku
výjimkuze stavbníuzávěrypro stavbudomovní
obce schva|uje
,,Zastupite|stvo
území
Cerno|ice..
č.oarc.261l31vkatastrá|ním
pro
Hlasování:5 h|asů
't0. Schváleníprodejepozemkuě. parc.257I17
na něm
zap|otila
a vystavě|a
PaníJanaCimp|ovápožáda|a
o prodejpozemku,kteý neoprávněně
pozemkudocházík poškození
sousední
zeminya navýšením
opěrnouzeď a bazén.Navezením
staveb umístěnataké
Na pozemkuje kromě těchtonepovo|ených
zdi manŽe|ů
Šuš|íkových.
pope|ářských
vozů.Prodat
k otáčení
veřejnákomunikace
Pod Hůrkou
a částpozemkuse vyuŽívá
je tedymoŽnépouzetu částpozemku,kteroupaníCimp|ováneoprávněněuŽívá.Prodejby se
jsou na něm bez stavebního
povo|ení
umístěny.
ale aŽ po dořešení
staveb,které
mě|uskutečnit
podBrdy.
úřaduv MníŠku
Žádosto zahájenířízenína odstranění
stavebby|azas|ánaStavebnímu
o usnesení:
Zřadzastupite|ů
nejsouk projednávanému
bodupřipomínky,
starostadáváh|asovat
obceschva|uje
zámérodprodat
částpozemkuč.parc.257l17.Prodejse uskuteční
,,Zastupitelstvo
po dodáníoddě|ovacího
geometrického
p|ánua dořešení
staveb,kteréjsou na tomtopozemku
íhopovo|en
í..,
umístěny
bez stavebn
Vr

pro
H|asování:
5 h|asů
1 1 .Schváleníprodejepozemkůě. parc.21814a č.parc.567
Pan František
ProcházkaŽádáo prodejpozemků
č.parc.218t4o výměře365 m2a č.parc.567o
výměře 80 m2 v katastrá|nímúzemíČerno|ice.Pozemky jsou v chatové osadě Potoky.
Navrhovanácena je 400,- Kč/m2s tím,Že kupnísm|ouvabude uzavřenanejpozdějido
31.12.2005.
Starostadává hlasovato usnesení:
prodejpozemků
obce schva|uje
č' parc' 21814o výměře365 m2a č.parc.567 o
,,Zastupite|stvo
výměře80 m2v katastrá|ním
území
Černo|ice
za cenu 40O,-Kč/m,s tím,Že kupnísm|ouvabude
uzavřena
nejpozději
do 31.12'2005'.
Hlasování:5 h|asů
oro
12. Schválenívýkopovýchprací
pracemina
lng' Petr Babič,kteý v|astnípozemekč' parc.49413,
Žádá o souhlass výkopovými
sousedních
obecníchpozemkáchč' parc.516 a č. parc' 518 za úče|em
u|oŽení
e|ektrického
kabe|u.Zastupite|é
by|i seznámeni s projektovoudokumentacíu|oŽeníkabeIu a nemají
k projednávanému
bodudalšípřipomínky.
Starostadává h|asovat
o usnesení:
práce na pozemkáchč.parc,.516a č.parc.51B pod
obce schva|ujevýkopové
,,Zastupitelstvo
podmínkouuvedenípovrchudo původního
stavu. Práce budou nejméně10 dní předem
oznámenyna obecnímÚřadu Černo|ice.
pracínejméně
|nvestor
zajistíoznámenívýkopových
5
dnípředemna tabu|ích
umístěných
v b|ízkosti
výkopu.Výkopbude řádně označen
budoucího
a
před pádemosob.Výkopové
prácevčetněuvedenído původního
zabezpečen
stavunepřekročí
48 nepracovních
hodin..
pro
Hlasování:5 h|asů
1 3 . Čisteniretenční
nádÉe
P|zeňskýprojektový
a architektonický
ate|iers.r.o'V zastoupení
investoraLesůČeskérepub|iky,
ob|astní
správatoků,Žádá o vyjádřenÍ
projektu
prvkůsedimentační
k rea|izaci
opravatechnických
přehráŽky(opravad|aŽeb,před|aŽby,
včetněpodjezía oprava stávajícÍho
čištění
stupně).
Sedimentační
nádrŽje v |eseza osadouPotokyna Všenorském
potoce,v současné
dobětéměř
úp|ně
zanesená.Zastupite|é
k projednávanému
bodunemajípřipomínky,
starostadává h|asovat
o
usnesení:
obce nemá připomínky
k připravované
rea|izacičištění
,,Zastupite|stvo
a opravěsedimentační
potoce.
nádrŽena Všenorském
Hlasování:
5 h|asů
oro

14' Upravarozpoětu
Insta|ace
novéhopodzemního
vodojemua s tímvyvolanéda|šíopravya Úpravysi vyŽáda|y
Úpravurozpočtu.
částku
730.000'Kča
Vodaopravya udrŽování
musímepřevést
Do kapito|y
2310,po|oŽka2310
nák|adyna
rovněŽnavýšení
o 7.000,-Kčsi vyŽadujekapito|a3113,po|oŽka5321 neinvestiční
Žáky.
prostředkynajdemetak' Že se poníŽíkapito|a2212, po|ožka5171 si|nice
PotřebnéfinanČní
b eř ac n
d ío p r a v y a u d r Ž o v á n í
o p r a v y a u d r Ž o v á n í o 3 0 0 . 0 0 0 ,k- aKpČi t,o | a 6 1 7 1 , p o | o Ž k a 5 1 7 1 o ú
výdajeo 36'000'-Kč, kapito|a
o 30.000,-Kč,kapito|a6171,po|ožka
5909 ostatníneinvestiční
6171, po|oŽka6121 budovy,stavby,investiceo 100.000,-Kč a kapito|a6171,po|oŽka6909
ostatní
kapitá|ové
výdajeo 264.000'-Kč.
připomínky
Zřad zastupite|ů
nejsouk návrhuzměnrozpočtu
a starostadává hlasovato usnesenÍ:

-?

obceschvaIuje
úpravu
rozpočtu:
,,Zastupite|stvo
Převod částky300.000,-z kapito|y2212, po|oŽka5171si|niceopravya udrŽování
do kapito|y
2310,po|oŽka5171voda opravya udrŽování
do
Převodčástky3o.ooo,-Kč zkapito|y6171,po|oŽka5171 obecníÚřad opravya udrŽování
poloŽka5171vodaopravya udrŽování
kapito|y2310,
Převod36.000'-Kčz kapito|y
2310,
6171,po|oŽka
5909ostatní
neinvestičnívýdaje
do kapito|y
po|oŽka
517,1vodaopravya udrŽování
Kčz kapito|y
Převodčástky100.000'6171,po|oŽka6121budovy,
stavby,investice
do kapito|y
2310'po|oŽka5171voda opravya udrŽování
Převodčástky264.000'-Kčz kapitoly6171,po|oŽka
6909ostatní
kapitálové
výdajedo kapito|y
2310,poloŽka5171
vodaopravya udrŽování
Převodčástky7.000,-Kčz kapito|y
výdajedo kapito|y
6171,po|oŽka
5909ostatnÍ
neinvestiční
31,13,po|oŽkaneinvestiční
výdajena Žáky,,
Hlasování:
5 h|asů
oro
15. Uzavřeníhospodářské
sm|ouvyna údÉbu
obecníholesa

Ý4

Lesy Českérepub|iky,
kterédosud provádě|ysprávunad obecním|esem,tutosprávupřesta|y
vykonávat.Z důvoduzajištěnídobréhohospodařenís obecnímmajetkem,je nutnéuzavřít
sm|ouvu
o správěa údrŽbě
obecního
|esas odbornou
firmounebofyzickouosobou.
Starostadává h|asovat
o návrhuusnesení:
obcepověřujestarostuuzavřenÍm
hospodářské
smlouvyna správuobecního
|esa..
,,Zastupite|stvo
pro
Hlasování:
5 h|asů

pozemky
í6. Nájemza neoprávněněuŽívané
Kontro|ouobecníhomajetkuby|ozjiŠtěno
něko|ikpřípadůneoprávněného
uŽíváníobecních
pozemků.
Starostadává h|asovat
o usnesení:
obce pověřujestarostuvyměřenímnájmůza neoprávněné
uŽívánípozemků
,,Zastupitelstvo
v majetku
roky..
obceza pos|ednítři
pro
H|asování:
5 h|asů

17. Schválenívyhláškyč.1/2005
Z důvoduzjištěné
chyby ve vyh|ášceč, 112001jenutnétutochybu opravit.oprava je provedena
vyh|áškouč. 112005.Se zněnímvyh|áškyč,.112005by|izastupite|é
seznámeni a nemajík jejímu
textupřipomínky.
,ť,,,,,

Starostadává h|asovato usnesení:
č.112001,
obce schva|ujevyh|áŠku
ě,.112005
o změněvyh|áŠky
,,Zastupitelstvo
Hlasování:5 hlasůpro
í8. Diskuse
Paní Janáčová,která zastupujepana Aubrechtase ptá, kdy obec schvá|íudě|enívýjimkyze
stavebníuzávéryna stavburodinného
domuna pozemkuÓ. parc.37|5'
podk|adům
(chybívyjádření
vysvět|ujI,
že vzh|edemk nedostatečným
Starostaa místostarosta
prostředíMěstskéhoúřaduČernošice)
Životního
zatímneby|omoŽnéŽádost o udě|enívýjimky
řádně projednat.
podnětydo diskuse,starostakoněíjednání'
ProtoŽenejsoudalšÍ

v

í9. Usnesení
Je nedílnou
součástítohoto
zápisu
V Černo|icích
dne15.záťí
2005

PavelKamberský

Y)

Antonín
Zde

