Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
ve Statenicích konaného dne 10,1,1996

Přítomni: Ing. Bouška, Ing. Kopinec, Y. pokorná, M. pokorňý, m. Lukáš, Ing. Plecitá
Omluveni: j. Hlaváček

A

l.)
2.)

Kontrola zápisu z minulého zasedání - všechny body splněny v
patřičném rozsahu i
terminech.
Dohodou s p. Vančurou bude rozšířena jeho pracovni náplň o údržbu
chodníků a veřejných prostranství v zimním období s tím, že bude

C
3.)

zaškolen pro obsluhu malotraktorŮ Terra. (v prvních 14-ti dnech
měsíce ledna). Odměna za práci zůstává nezměněna.
Ve věci změny koncepce projektu kanalizace v obci s ohledem na
dohodu s obcí Únětice (kanalizační převaděč do ČOV Roztoky)
vyvoláme jednání se zástupci firmy H-systém ke stanovení dalších

4.)

projekčních prací.
Městský úřad Roztoky bude písemně požádán o stanovisko možnosti
připojení kanalizační sItě naši obce na ČOV Roztoky.

5.) Valutová půjčka od firmy Danwaste (regionální skládka Regios) - došel
požadavek na úhradu ÚrokŮ z této pŮjčky za rok 1995 ve výši 1
427,38 DEM se splatností leden 1996. Technická stránka platby
bude porojednána s
C

l

6.)

Regios.

předal referátu živ. prostředí OKU Praha - západ
zemědělskou přílohu ke konceptu ÚPD Statenice - stanovisko

referátu živ. prostředí bylo již doručeno a další etapa bude
zpracování souhrnného stanoviska stavebním úřadem Velké
Přílepy.
7.)

k zajištěni dopravní obslužnosti obce autobusy informoval starosta
OZ o jednání na OKU Praha - západ (referát dopravy, obce
severního regionu,

majitel firmy Euro-lineš). Po

předneseni stÍžnostÍ na kvalitu a pravidelnost dopravy jmenovaný
vysvětlil, že v roce 1995 nebyla dopravní obslužnost obcí zajištěna
smluvně a navíc severní region měl velkou ztrátu, neboť svůj podíl
nezaplatily města Libčice a Roztoky. Bylo dohodnuto, že JUDr.
zašle ekonornický rozbor linek na jednotlivé obc
dopravní obslužnosti v roce1996 bude nutno nejpozději do 1. 2.

e
á0t

M/
,

F

1996 smlouvy o provozování autobusové dopravy s jednotlivými
8.)

obcemi uzavřít.
OZ kromě toho všemi hlasy souhlasí, aby starosta pokračoval v
jednání s firmou ROPID o dalším rozšířeni stávajIcI linky č. 356 jak
co do četnosti spojů, tak o zapojení obce Statenice do této linky.

9.)

Pražské služby , a.s. předložily po předchozím jednání nový návrh
ceny za svoz pevného domovního odpadu (nová cena 22,- KČ + 5%
DPH za odvoz jedné popelnice, tj. 23,10 KČ). OZ souhlasí s tímto

l'

návrhem a rozhodlo se pro rozdělení této částky tak:

že v

celoroční platbě za svoz TDO zaplatí občan 650,- KČ, tj. 72% ceny a
250,- KČ, tj. 28% bude dotovat na každou popelnici OÚ.
¢:OJ

Vzhledem k financování dopravní obslužnosti obce v roce 1996 bude
nutno o tuto položku rozšířit rozpočet obce na rok 1996. 3. 1. 1996
bylo jednáno s

(Ropid) o možnosti rozšÍření linky č.

356 z průjezdem Statenic a zvýšeni počtu spojů pro zjištění
předběžné bilance pro úhradu ztrát.
11.) Z ČlŽP byl doručen formulář na úhradu za ukládání domovních odpadŮ
na obecní skládku za rok 1995. výpočet zajistí Ing. Kopinec.
12.) Informativní schŮzky akcionářů (obcí) akciové společnosti Regios se
dne 18. 1. 1996 v 15,00 hodin v provozní budově skládky v
Úholičkách zúčastní starosta se zástupcem.
13.) Jakmile to počasí dovolí bude proveden úklid dvora před vstupem do
budovy OÚ

včetně likvidace železného šrotu a stavebních

materiálů.
C 14.) K zIskání přesné evidence o parcelách, chatách a jejích současných
vIastnicich

bude

provedena

kontrola

dosud

provedeného

průzkumu, chybějÍcÍ údaje budou doplněny v prŮběhu března a
dubna tak, aby definitivní evidence mohla být uzavřena do 30. 5.
1996.
15.) Do příštIho zasedání OZ bude vypracován návrh na pojmenováni ulic
naší obce k posouzení a připomínkám.
16.) Paní

požádala písemně OZ o zařazeni své parcely

ppč. 153/10 do prostorů určených pro výstavbu v rámci ÚPD. OZ
souhlasí všemi hlasy a zařídí oznámením zpracovateli, aby tato
změna byla zařazena do čistopisu ÚPO.
17.) Vzhledem k tomu, že v poslední době dochází ke zvýšenému
znečišt'ování potoka odpady z provozŮ letiště Praha - Ruzyně a dne
4. 12. 1995 došlo k úhynu ryb v rybochovných zařízeních naší obce

lŠ

"'

"" AÝ

OZ navrhuje jednání s OKÚ a všemi obcemi v povodí Únětického
potoka o společném postupu prot" zprávě 1et"ště za účeiem
takových opatřeních, aby k dalšímu znečišťováni potoka
nedocházelo. Koncept dopisu sestaví Ing. Plecitá a Ing. Kopinec.
USNESENÍ :
k bodu

3. ) OZ bere na vědomí změnu koncepce sytému kanalisace
(přivaděč do ČOV Roztoky ) a její projednáni s foujnvesting
k bodu 7 . ) OZ bere na vědomí informaci o změnách a požadavcích fý :
pro zajištění dopravní obslužnosti obce autobusy
k bodu 8 . ) OZ ukládá starostovi dokončit jednání s fou Ropid O rozŠiřani
autobus. linky č 356 o zajÍžděnj autobusu do Statenic a zv ./s"'ňi
e

počtu spojů
k bodu 9 . ) OZ souhlasí s novou cenou za svoz TDO předloženou
Pražskými službami a.s. a stanovilo roční poplatek za jednu
popelnici pro občany 650,- KČ s dotaci obce 250,- KČ na popelnici
.Podnikatelé zaplatí plnou cenu t. j. 900,-KČ.

k bodu 14 . ) OZ ukládá stavební komisi dokončit revisi evidence chat v k.
ú. obce do 30. 5. 1996.
k bodu 17. ) OZ ukládá Ing. Kopincovi a Ing. Plecité vypracováni petice na
Českou

správu

letišť'

k

okamžitému

zastavení

vypouštění

povrchových odp.vod kontaminovaných chemickými látkami pro
,

rozmrazování letadel a přistávacích ploch do Únětického potoka,
kde došlo k úhynu ryb jak v potoce , tak v rybochovných zařízeních
€

Ověřovatelé zápisu: Michal pokorný

Miroslav Lukáš

Zapsala: jitka Dobiášová
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