Zápisčíslo4
v
ze 4. zasedánízastupitelstvaobce Cernolice
konanéhodne 25.6.2003

Přítomni _ Miloslav Dlouhý, Pavel Kamberský, Zdena Rambousková, Antonín Zdeborský,
Veronika Zemanová' Ing. Miros|av Zima
omluven: Aleš Macela
Zahájeni zasedáni..

\/

19.30 hodin

Program
1. Schválení provozovatele vodovodního řadu
2. Schválení obecně závaznévyhlášky obce Čemolice č. 0212003o stavebníuzávéŤe.
3. Pověření osoby pro výběr peněz Union Banky v GE Capital bank azaÍoženínovéhoúčtu.
4. Yzdáni se 13. platu zasfupitelůve prospěchoprav majetku obce Čemolice.
5. Revokacebodu 7) usneseníZo ze dne 21.10.1998
6' Jednríní
s uřady v riímci zékonaěís|oI72l|991Sb. o pozemcíchobce Černolice
7. Diskuse
8' Usnesení.
9. Závěr
Hlasování o programu: 6 hlasůpro
Zapisov atel: Antonín Zdeborský
ověřovatelé zápisu: Veronika Zemanová' Miloslav Dlouhý
Hlasování: 6 hlasůpro

l. Schválení provozovatele vodovodního řadu
Starosta informoval o pruběhu a vyhodnocení rnýběrovéhoŤizeru na provozovatele
vodovodního řadu v obci Černolice komisí. Komise hodnotila nabídký dvou ze tří
oslovených provozovatelů. Vybrána byla firma zastoupená Ing. Alenou Kissovou, která
nabizí kompletrrí splnění bodů zadání ýběru, cena vody by při splnění veškerych
požadavkůneměla překročit 35,- Kě bez DPH. Navrhuje přikročit k qýpovědi smlouvy se
současn;improvozovatelem a podepsránísmlouvy s Ing. Kissovou.
Starostadává hlasovat o vzavŤenísmlouvy na provozovatele vodovodní sítěs Ing. Alenou
Kissovou
Hlasování: 6 hlasůpro

2. Schválení obecně závaznévyhlášlry obce černolice č.02t2003o stavebníuzávěře.
Informaci k vyhlášce a způsobu jejich uplatriování podal pan Zdeborský, zastupitelé
obdrželinávrhy vyhlášek písemněpřed jednaním.

/

Rozprava přinesla pozměňovací návrh pro Udělovríní výjimek. ,,Z ustanovení této
vyhlášky můŽebý udělena qýjimka, kterou uděluje zastupitelstvo obce po projednráníse
zpracovatelemÚzemního planu obce Černolicea stavebnímúřadem...
Starostadává hlasovat o vyhlášce č' 0212003s pozměňovacímnávrhem
Hlasování: 6 hlasůpro
3. Pověření osoby pro výběr peněz Union Banky v GE Capital bank a za|oženínového
účtu.
Jedná se o penízepojištěnéFondem pojištěnívkladů ze zhachovalé Union banky a's.,
ktený vyplácí GE CAPITAL BANK. GE CAPITAL BANK požaduje pro uskutečnění
tohoto výběru zápis ze zasedáni zastupitelů,kteří pověří přímo osobu k tomu určenou.
Místostarosta navrhuje pověřit starostu pana Zímu. Starosta navrhuje v rámci zŤizeni
novéhoúčtuu GE CAPITAL BANK pověřit výběrem nejenom sebe, ale i místostarostu'
Hlasování: 6 hlasůpro

4. Vzdání se 13. platu zastupitelůve prospěch oprav majetku obce Cernolice.
Zastupitelése rozhodli vzdát se odměny vyplácené jako tak zvaný ,,třinácty plat.. na
zajištěnízžů<|adníúďrŽby
v obci.
Hlasování: 6 hlasůpro

J.

Revokace bodu 7) usneseníZo ze dne 21.10.1998
Dle zjištěníz hydrogeologickéhopruzkumu na katastru obce Čemolice není kvalita vody
v určit'ých lokalitách kvalitní. Po dohodě s provozovatelem navrhuje zajistit kvalitní
pitnou i uŽitkovou vodu nejenom občanůmtrvale hlášeným v obci Černolice, ale i
ostatním'Vybranélokality by se předem zmapovaly a posoudilry.Zá|ežínazájmu osob a
technických podmínkách' Navrhuje se revokace bodu 7) usneseníz 21.10.|998, které
omezuje připojení na vodovod pouze pro obydlenérodinné domy. ostatní podmínky
připojení objektu na vodovod ztlstávajív platnosti.
Hlasování: 6 hlasůpro

6. Jednání s úřady v rámci zátkona čís|o
|72t|991sb. o pozemcích obce černolice
Místostarostainformuje o tom, že v části katastru Čemolice se uskutečňujípozemkové
úpravy. Byly zjištěny nové nesrovnalosti v katastru obce. Proto bylo zažádáno na
Pozemkoý úřad o rozšíření pozemkouých úprav na kompletní katastr Čemolice.
Současněstímto se řešívlastnická ptáva majetku obce dle zďkonačis|o |72lI991 Sb., a
jejich změn (historický majetek, přídělovélistiny). JelikoŽ Pozemkoqý fond prodává
pozemky, které dle zžkona čis|o I72l|991 Sb', narokuje obec, i přes upozornění o
zahájení pozemkových úprav a Katastrální uřad tyto pozemky taktéžpo upozomění
převádí na jiné majitele, bylo přistoupeno k napsání stíŽnostina Český úřad zeměměřický
a katastrálnís Žádostí o pomoc a kontrolu při řešenívzniklé situace v katastru obce
Černolice
Zastupitelstvoobce bere informaci na vědomí'
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Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu Antonína Zdeborského jednríním s uřady
ohledně vlastnických práv pozemkůobce Černolice'
Hlasování: 6 hlasůpro

7. Diskuse
nebooběanů.
V diskusi nevystoupi|žádnýz přítomnýchzastupitelů
8. Usnesení
Zastupitelstvoobce
A) schvaluje
1. Uzavřenísmlouvyna provozovatele
vodovodnísítěs Ing.Alenou Kissovou
2, obecnězávaznouvyhláškuobce Čemoliceč.O2l2003o stavebnílzávěře.
3. Pověřenístarostyobce Ing Miroslava Zímy r.č.4607251020výběrem peněz Union
Banky v GE Capital bank aza|oženinovéhoúčfu.
4, Yzdari se 13.platuzastupitelů
ve prospěchopravmajetkuobceČemolice.
5. Revokaci bodu 7) usneseníZastupitelstvaobce ze dne 2|.10.21998o podmínkách
připojenína veřejný vodovod _ připojenínenípodmíněnotrvale tím,že v objektu
bude alespoň jedna osoba hlášenak pobýu. ostatní podmínky dané usnesením
zůstávají
v platnosti.
6. pověření místostarosty Antonína Zdeborského jednáním Se uřady ohledně
vlastnickýchpráv pozemkůobce Černolice
B) berena vědomíinformacia projednávánídalšíhoposfupuk pozemkůmobce Černolicepři
jednanís uřadyv rámci zžkonačís|o
|72l|991sb.,a jejich změn
Hlasovánío usnesení:6 hlasůpro
Zasedáníbylo ukončenove 21,15hodin.
Zapsa|: AntonínZdeborský
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