Usneseníz jednáníZastupite|sfuaobce Černo|icekonanéhodne 14.4.2005
Zastupitelstvo
obce
A. schvaluje
1' změnu stavbygarážena pozemkuč.parc' 261l31 podle dokumentace,kteráje ověřena podpisy
starostya místostarosty.
Dokumentaceje nedÍ|nou
souČástí
tohotousnesení
2' YyuŽitípozemkůč. parc. 299112,299113,299|14,299115,299l1Ba 299119v katastrá|ním
Území
Cerno|ice tak, aby odpovída|ořádnému hospodařeníobce v ochrannémpásmu území
Černolických
ska|- péči
a ÚdrŽběkrajiny
3'

ceny pronájmuza jeden rok ve výši15'. Kčlm2
za pozemkyvyuŽívané
k individuá]ní
rekreaci,20,Kč/m2u objektůurčenýchke komerčnímu
vyuŽitía 1,- Kčlm2za pozemky určenék sportovním
Úče|ům

4. zas|áníp|atebních
výměrůvŠemd|uŽníkům:
a) pop|atkuza zavedenÍsystémushromaŽd'ování,
sběru, přepravy,třídění'vyuŽívánía
odstraňovánÍ
komunálních
odpadů,včetněsystémunak|ádání
se stavebním
odpadema
pop|atkuze psů,zaroky 2003 a2004
pod|euzavřenédohodyo pronájmu
b) za pronájempozemkůs pena|izací
5. pena|izaciu pop|atkuzazavedení systémushromaŽd'ování,
sběru, přepravy,tříděnÍ,
využívání
a
odstraňováníkomunálníchodpadů,včetněsystému nak|ádáníse stavebnímodpadem a
pop|atkuze psůve výši50%z výŠepoplatku
6. prodejpozemkůč.parc. 305129a výměře 24B m2 a č.parc.499 o výměře 45 m2 za cenu 400,Kčlm2.P|atnosttohotoschvá|eníprodejeje do 31 '12'2005
7, převodčástky,l30.000,-Kčz rozpoctové
rezervydo kapito|y,,Voda- opravya údržba''
B. přidě|enífinančníhopříspěvku nestátnímuzdravotnickémuzařízeníTrans Hospital ve výŠi
5.000'-Kča občanskému
sdruŽení
Náručve výŠi
5.000,.Kč
9. Sm|ouvuo dí|očís|o
456 na akci podzemnívodojem
ZY 37,7m3
10. udě|enívýjimky"zestavebníuzávěry na dostavburodinnéhodomu na pozemkáchč.parc. 82136
a 82137v k.Ú. Cerno|ice po sp|něnípodmínkyopravy bodu čís|o21 v rozhodnutíStavebního
Úřadu Mníšekpod Brdy č.j.SU 1336/05- 380/05/Čer
ze dne 23.3.2oo5,kde se text,,rozestavěná
přístupovácesta,.nahradítextem,,zpevněnýpříjezdk objektu..a
konstatuje,Že se nebudejednat
o komunikaci
11. udě|enívýjimkyze stavebníuzávěry pro přístavburodinnéhodomu čp.124 pod|epřed|oŽené
a
starostoua místostarostou
ověřenédokumentace
12. záměr prodatpozemekč.parc.26111
13' záměr demo|icebudovvdomu čo.58 v k.ú.Černo|ice
B. neschvaluje
1' stavbuRD na pozemkuČ.parc.,133/1
2 . záměr zastavětpozemkyč' parc. 35 a 36 v k.Ú. Černo|ice
pověřuje
1 . starostunapsánímdopisu městu Mníšekpod Brdy a obci Řitt<a,ve kterémbude uvedeno,Že
poŽadovanénáhrady neinvestičních
nák|adůna Žáky nejsou nák|adyobvyk|ýmiv ce|émokresu
Prahazápad

2. místostarostu
a) jednáním s Úřadem pro zastupovánístátu ve věcech majetkovýcha Pozemkovým
fondemCR o da|Ším
vyuŽitípozemků
Nový Dvůr,Na trubách,Na Skrobách,Za dvorem
b) jednáníms přís|ušnými
orgányve věci obecnéhoohroŽenízvěřÍ

c) zas|áním děkovných dopisů zástupci hejtmana zodpovědnéhoza dopravu Karlu
VvŠehradskému
a ředite|iSUS K|adno

D. revokujebodč.10z jednáníZastupite|stva
obceze dne 14.12.2004
E. souh|así
s dopisemprávního
zástupceobce zaslanémpanu Františku
Šrep|ovi
ve věci nepovo|eného
napojení
na veřejnývodovodní
řad
F. bere na vědomí
1. Zprávu o výs|edkupřezkoumáníhospodařeníobce Černoliceza rok 2Oo4,'
2. informaciz jednáníš noplDem o změnách jízdníhořádu autobusové|inky448
3. dopiszas|anýMS Ska|kave věci obecnéhoohroŽenízvěří
4. dopis zas|aný Probačnía mediačnísluŽbě ve věci veřejně prospěŠných
prací pánů Buriana a
SiooŠe
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