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Zápis číslo10

Y

ze zasedáníZastupitelstva obce Cernolice
ze dne 1.5.6.2004
Přítomni - 7 členůoZ - Miloslav Dlouhý, Pavel Kambersk.ý,Aleš Macela, Zdena Rambousková, Veronika
Sládková, Antonín Zdeborský, Ing. Miroslav Zíma
Zahájeni zasedání:

\'

l9.00 hodin

Program
l. Schválení záměru prodat pozemek č.parc. 26|/|3 a309
2. Schválení výjimky ze stavebnílzávěry - RD na pozemku č.parc. 100/1l
3. Schválení \djiÍnky ze stavebníuzávéry- stavba venkovního bazénu
4. Schválení vyjimky ze stavebníuzávěry - demolice chaý a ýstavba novéna č.parc. 531
5. Schválení vyjimky ze stavebníuzávěry - RD na pozemku č.parc. 82/28,82/34 a82135
6. Schváleníprodeje částipozemku č.parc. 288/6
7. Schválení poskytnutí finančníhopříspěvku Trans Hospital
8' Schválení poskýnutí finančníhopříspěvku dennímustacionaři Náruč
9. Schválení vodovodní přípojky - Kratochvílová Eva
l0. Schválení přivedení vodovodního řadu k chatám.E 407 aE4||
l l. Schváleníáotovení jeztrkanapozemku č.parc. |0Ol29
12. Schváleníkoupě pozemku ě.parc.256l|
l3. Schválení udělení\.ýjimky ze stavebníuzávěry - stavba ČoV na pozemku č. parc. 25917
14. Diskuse
15. Usnesení
16, Závěr
Starostakonstatuje, že zasedánije usnášeníschopné'
Zapisovatel: Ing. Miroslav Zíma
ověřovatelé zápisu: Pavel Kamberský, Zdenka Rambousková
Hlasování: 7 hlasůpro
Starostanawhuje rozšířitprogram jedniírrío schválení udělenívýjimek ze stavebníuzávěry pro stavbu RD na č.
parc.82/6, rekonsbrrkci rekreačníchaty na č.parc. |4l7, stavbl RD na č.parc. 98/8 a rekonstrukci RD čp,22.
Místostarostanawhuje rozšířitprogram o schválení veřejně prospěšnýchprací.Všechnyt5rtobody se vloŽí zabod
programuč. 13jako body 14, |5, |6,17 a l 8. ostatníbody programuse posunou.
H|asování:7 hlasůpro

Upravenýprogramjednání
l. Schválenízáměruprodatpozemekč.parc.26|l|3 a309
2. Schválení.\.ýjimky
ze stavebníuzávěry- RD na pozemkuč.parc. l00i l1
3' Schválenívyjimky ze stavebníuzávěry- stavbavenkovníhobazénu
4. Schváleníýjimky ze stavebníuzávěry- demolicechaý a ýstavba novéna č.parc. 531
5. Schváleníýjimky ze stavebníuzávěry- RD na pozemkuč.parc. 82128,82134
a82l35
prodeječástipozemkuč.parc'288/6
6. Schválení
příspěvkuTransHospital
7' Schváleníposkytrrutí
ťtnančního
příspěvkudennímustacionařiNáruč
8. Schváleníposkyhrutífinančního
9. Schválenívodovodnípřípojky- KratochvílováEva
l0. Schválenípřivedenívodovodníhořadu k chatámF- 407 aE4||
l l. Schválení
áotoveníjezirkanapozemkuč.parc.|00/29
12. Schválení
koupěpozemkuě.parc.256/1
l3. Schváleníudělenívyjimky ze stavebníuzávěry- stavbaČoV na pozemkuč:.parc.25917
14. Schváleníuděleníýjimky ze stavebníuzávěry_ stavba RD na pozemkuč.parc.82/6
l5. Schváleníudělenívýjimky ze stavebníuzávěry_ rekonstrukcerekeačníchatyna pozemkuč,parc.|4l7
16. Schváleníudělení\.ýjimkyze stavebníuzávěry_ stavbaRD na pozemkuč.parc.98/8
17. Schváleníudělenívyjimky ze stavebníuzávěry_ rekonstrukceRD čp'22
l8. Schváleníveřejněprospěšných
prací

19. Diskuse
20. Usnesení
2 1 . Závěr
1 . Schválení záméru prodat pozemek č.parc. 26l||3 a309
V lokalitě Nové Dvory je pozemek ve vlastnictví obce, kteý je kolceptem územního plánu nawžen
k zástavběrodinnými domy. Pozemek č.parc 26l/|3 má rrýměru900l m,. Pozemek č.parc' 309 má qýměru
683 m2 a je zastavěn hospodářskou stavbou (bývalý teletník),která je spravovifuraPozemkov'-im fondem ČR.
Prodejem obou pozemků by obec získala finanční prostředky na rozšření zdroje piffté vody a další
investičníakce. Starostadává hlasovat o záměru prodatpozemky č.parc. 26|/|3 a309.
H|asování: 7 hlasůpro

Schválenívýjimkyze stavebníuzávéry-RI) na pozemkuč.parc. 100/11
Vladimír Jtrasžádáo udělení\.ýjimkyze stavebníuzávěryna stavbuRD na pozemkuč.parc. 100/11. Na
pozemekje vydáno územnírozhodnutípro stavbu RD. Předloženýnáwh domu posoudil zpracovatel
planua jeho stavbudoporučil.
územního
Starostadává hlasovato udělenívyjimkv ze stavebníuzávěry.
H|asování:7 hlasůpro
Schválenívýjimky ze stavebníuzávéry_ stavbavenkovníhobazénu
Pan Petr KrejčípoŽádalo udělenív.ýjimkyze stavebníuzávěry na stavbuvenkovníhozděnéhobazénuna
pozemkuč.parc.22212(|okalitaPotoky).Stavebníkomiseuděleníýjimky doporučila.
Starostadává hlasovato udělenívyjimky ze stavebníuzávěry'
H|asování:7 hlasůpro
Schválenívýjimky ze stavebníuzávéry- demolicechaty a stavbanovéna pozemkuč.parc. 531
Spolumajitelé
chaty M. Fusková a M. Hegar požáda|io udělenívyjimky ze stavebníuzávéryna demolici a
vtýstavbu
novérekreační
chaý na pozemkuč.parc' 53l (lokalitaKrásná vyhlídka).Předloženýnáwh stavby
posoudilzpracovatelúzemního
plánu a rea|izacistavbydoporučil.
Starostadává hlasovato udělenívyjirnky'
H|asování:7 hlasůpro

5.

Schválenívýjimkyze stavebníuzávéry- RD na pozemkuč.parc. 82128,82134
a82135
JiŽ v minulostibylo vydáno stavebnípovolenína stavbuRD na pozemcíchč.parc. 82128,82134a 82135.
Protožez rodinnýchdůvodů
stavbadomunebyla rea|ízována,
požádalapaníPospíšilováo udělenívýjimky
ze stavebníuzávěryna stavburodinnéhodomu,kteý je menšía architektonickydo danélokaliý vhodnější.
Starostadává hlasovato udělenívyjimky. Předloženýnáwh domu posoudil zpracovatelúzemního
plánu a
jeho stavbudoporučil.
Starostadává hlasovato uděleníýjimky.
H|asování:7 hlasůpro

6. Schvá|eníprodeječástipozemkuč.parc. 288/6
Ing. Martin Rosický poŽáďa|o prodej částipozemku č. parc. 288/6 z důvodurozšířenísvé zahradv.
Nawženácenaje 900,.Kč/m.s omezením
tétocenydo 3|.|2.2004,
Starostadává hlasovat o prodeji pozemku č. parc. 28816za 900,. Kč/m2s omezenímtéto cenv do
3r.t2.2004.
Hlasování:7 hlasůpro

Schvá|eníposkytnutí finančníhopříspěvku Trans Hospital
Záchranná služba Trans Hospital , jako nestiítní zdravotnické zaÍizeni Žádá o poslcytnutí finančního
příspěvku na zabezpečenílékďské sluŽby první pomoci, kterou zabezpeěuje i pro našíobec. Nawhovaná
je 5'000,-Kč.
částka
Starosta dává hlasovat o schválení příspěvku Trans Hospitalu..

/

Hlasování: 7 hlasůpro

8. Schválení poskytnutí Íinančníhopříspěvku dennímu stacionáři Náruč
občanskésdruŽeníNáruč Dobřichovice provozuje denní stacionář pro mentálně a kombinovaně postižené
osoby, které vzhledem k svému postiŽenínemohou navštěvovatběžnéýpy škol a nemohou se zapojit do
běžnéhoživota'Nawhovaná ýše příspěvkuje 5.000,-Kč.
Starosta dává hlasovat o schválení příspěvku občanskémusdruŽeníNáruč'
Hlasování: 7 hlasůpro

9.

Schválení vodovodní přípojky _ Kratochvílová Eva
Paní Eva Kratochvílová žádá o schválení Žtotovení vodovodní přípojky do chaý E 390, kterou trvale
obyvá. Jedná se o chatu v lokalitě Pod Skalami, kde v ulici podál chaý je vedenhlavnívodovodnířad na

NovéDvory.
Starostadává hlasovato schválenívodovodnípřípojkypro chatuE 390.
H|asování:7 hlasůpro

10. Schvá|enípřivedenívodovodního řadu k chatám E 407 aE4||
Pan Roman Vlasák majitel rekreačníchaý E 407 apan Roman Štepanekmajitel rekreačníchaty E 41l
Žádají o souhlas s připojením na vodovodní řad. obě chaty jsou celoročně obývané,vodovodní přípojku
nabizeji zbudovat svépomocívčetněnapojenína stávajícířad. Váledem k tomu, Že obě chaý jsou vzdá|eny
od stávajícíhovodovodního řadu cca l50 aŽ200 metrů,bylo by nutnéprodloužit stávajícívodovodní řad.
V současnédobě obec neuvažujez důvodukapacity vodního zdroje prodlužovat vodovodní řady, pouze |ze
připojit objeký, které|eŽibezprostředně v blízkosti stávajícíchvodovodních řadů.
Starosta dává hlasovat o schválení připojení objektůE 407 a E 41 1 na vodovodní řad obce..
H|asování; 0 hlasůpro, 6 hlasůproti, 1 zastupitel se hlasování zdrŽel

l l . Schvá|enízhotoveníjezírka na pozemku č.parc. l00l29
Pan Martin Sgalitzer Žádá o schválení stavby jezírka na pozemku č.parc. |00129. oproti původnímuzámétu
došlo kzmenšení plochy jeztrka na cca 80 m2. Jezírko bude sloužit částečnějako okrasná vodní plocha
s vysazenými vodními rostlinami, jako zásobárna užitkovévody a v neposlednířadě v hlubšíčástijezírka ke
koupání.
Starosta dává hlasovat o schválení stavby jezírka na pozemku č.parc 100/29 o velikosti plochy cca 80 m,'
H|asování: 7 hlasůpro

12. Schvá|eníkoupě pozemku č' parc. 25ó11
Ing. Jana Kořínková v zastoupenírodiny Hodkoých nabízíke koupi pozemek č.parc. 256/1 za cenu 150'Kč/m..Pozemek je budoucí cesta, spojujícípozemky č.parc. 25616,25617,256/8 a256/9. Týo pozemky
dosud nejsou pozemky stavebnía podmínkou pro to, aby byly jako stavebníschváleny, je bezuplatnípřevod
pozemku č.parc. 256l| - budoucí komunikace, do vlastnictví obce.
Starosta dává hlasovat o schválení podmínky - pozemky č. parc. 25616,25611,256/8 a25619 se stanou
stavebnímipo bezúplatném
převodu pozemku č.parc. 256/| do majetkuobce.
H|asování: 7 hlasůoro

13. Schvá|enívýjimky ze stavební uzávéry- čov na pozemku č,.parc.259t7

I

Pan Jaroslav PýchaŽádá o udělení vyjimky ze stavební uzávěry na stavbu domovní Čov na pozemku č.
parc.259/7. Stavebníkomise doporučilastavbu domormíČoV Microclar DC5 na pozemku č. parc. 25917
v katastrálnímúzemíČerno|ice zapodmínek stanovených Stavebnímuřadem Mníšek pod Brdy.
Starosta dává hlasovat o udělení Újimky ze stavebníuzávěry na stavbu domovní ČoV na pozemku č' parc.
259t7.
Hlasování: 7 hlasůpro

14. Schválení výjimky ze stavební uzávéry - stayba RI) na pozemku č.parc. 82/ó
Pavel Zeithammer Žádá o udělení vyjimky na stavbu RD na pozemku č. parc. 8216. Stavba splňuje
regulativy požadovanékonceptem územníhoplánu.
Starosta dává hlasovat o udělení výjimky na stavbu RD na pozemku č.parc.8216
H|asování: 7 hlasůpro

15. Schvá|eníudělenívýjimky ze stavební lzávéry _ rekonstrukce rekreačníchaty na pozemku č.parc.
t4t7

Ing.Pavel Kottek Žádá o udělení vyjimky ze stavební uzávěry na demolici starérekreačníchaty a stavbu
nové na pozemku č. parc. 1417. Zpracovatel územníhopliínu doporučil Zastupitelstvu obce schválit záměr
ýstavby rekreačníchaý.
Starosta dává hlasovat o schválení udělení ýjimky ze stavební uzávěry na stavbu rekreačníchaty na
pozemku č.parc, 14/7.
Hlasování: 7 hlasůpro

16. Schválení udělenívýjimky ze stavební uzávěry - stavba RI) na pozemku č.parc. 98/8
Jedná se o stavbu srubu, která však splňuje všechnyregulativy danékonceptem územníhopliínu obce.
Starosta dává hlasovat o udělení vyjimkv ze stavebníuzávěry na stavbu RD na pozemku č.parc' 98/8.
Hlasování: 7 hlasůpro

17. Schválení udě|enívýjimky ze stavební uzávěry _ rekonstrukce RD čp.22
Libor Kousal poŽáda| o udělení vyjimky ze stavebnílzávěry na rekonstrukci rodinného domu čp.22' Jedná
se o dozděníjedné stěny na tlouštku45 cm, změnu jednoho okna v obvodovém,plášti a o umístěnístřešního
okna. Stavebníkomise popsanéúpravy schvaluje.
Starostadává hlasovat o udělení vyjirnky ze stavebnívzávěry na rekonstrukci domu čp.22
Hlasování: 7 hlasůpro

18. Schváleníveřejně prospěšných
prací
obci jsou nabídnuty
dva odsouzení
kveřejně prospěšnýmpracím. Pan Šipošv délce 70 hodin a pan Peťr
Burianv délce400 hodin.
Starostadává hlasovat o schválenípřijmutí dvou odsouzených k veřejně prospěšným pracím v obci
Černolice.
Hlasování:7 hlasůpro

t9. Diskuse
Z řad občanů
ani členů
zastupitelstva
nebyl vzresen Žádnýpodnětk diskusi.

20. Usnesení
Je nedílnousoučástí
tohotozápisu.

Hlasování o usnesení:7 hlasůpro
Zaseďánibylo ukončenove 20,30 hodin.
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