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Zápis z druhého veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce
Statenice
konaného dne 14. 2. 1996

Přítomni : Ing. Bouška, Ing. Kopinec, Y. Pokorná, M. pokorný,
M. Lukáš, J. Hlaváček
Omluvena : Ing. Plecitá
Zasedání se zúčastnilo : 61 občanu obce
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l.) Zhodnoceni prace OZ v roce 1995 - v tomto bodě programu
C
seznámil starosta přítomné s nejduležitějsimi akcemi
provedenými v obci. Jednalo se převážně o tyto činnosti :
- výstavba chodníku v části obce Černý Vůl - etapa B a ve
Statenicích od mostku pro pěší přes potok k trafice a o opravu
cesty a schodu "V rokli"
byla zahájena a ukončena dodavatelským způsobem výstavba
opěrné zdi kolem komunikace ppč. 344 na Račanech (učiněna
dohoda s majiteli přilehlých pozemků o postoupení části
pozemku pro rozšířeni komunikace). Stavba byla provedena
pro zlepšení bezpečnosti a pravidelnosti dopravní obslužnosti
této části obce
- zahuštění SItě NN na Račanech a v dolní části obce dojednáno s
RZ Kladno do stádia stavebního povoleni a uzavření
C
hospodářské smlouvy. Zahájeni stavby - jaro 1996
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- byla přednesena informace o rozsáhlých jednáních s investorem
RD k. ú. Statenice firmou H-systém o ekonomických otýzkách
výstavby o řešení inženýrských sítí a o předpokládaném "
zahájení výstavby ( údajně 1996)
e
- bylo zlepšeno zásobování pitnou vodou v obci i v její horní částiR
po opravě vodovodního potrubí Cp. 1 (statek) po zamezenÉf
"
velkých úniku. Současně bylo OZ informovano
o tom, že od 1. ,

2. 1996 je Yodov?d ve v.lastnictví obce bezúplatnýnň m)řeN/Q iod Fondu narodniho majetku
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- občané i OZ byli informováni o předání přihlášek k dotaci na
ekologické vytápěni RD k výběrovému řízení prostřednictvím
OKÚ Praha - západ
- obec vstoupila do dobrovolného svazku obcí "Severozápad"
dnem 20. 11. 1995 na základě předchozího souhlasu OZ
- v roce 1995 byla provedena rekonstrukce elektrické instalace OÚ
včetně přechodu na elektrické vytápění přímotopnými panely
- v rámci částečné úhrady neinvestičních nákladů na školní děti v
naší obci, které navštěvují školy v okolních obcích a městech
poskytla obec příspěvek obci Horoměřice 21 tis., Vel. Přílepum
13 tis., Úněticím 6 tis., Čičovicím 4,5 tis., Benešovu 9 tis.,
městu Praha cca 18 tis.
- od 1. 8. 1995 byl ukončen vývoz popelnic na obecní skládku k
jejímuž provozu máme povoleni do poloviny roku 1996.
Vzhledem k tomu, že není ještě zcela zaplněna bude potřeba
požádat o prodlouženi provozu
- obecní knihovna byla v průběhu jara roku 1995 přemístěna z
budovy bývalé školy do budovy OÚ
- obec poskytla finanční příspěvek na humanitární účely řadě
organizací (nevidomí, naše dítě, ohrožené děti atd.) vždy po 1
000,- Kč

?.) OZ bylo informováno o získáni akcií (podílu) Středočeské
energetické a. s. a Středočeské plynárenské a. s. převodem
od Fondu národního majetku.
ĺ.) Ing. Kopinec informoval OZ o současném stavu projednáni
konceptu ÚPO obce Statenice. Stavební úřad Velké Přílepy
shromažd'uje stanoviska jednotlivých státních orgánů ke
konceptu
a připravuje materiály k vypracování souborného
stanoviska, aby mohlo projednáváni plánu postoupit do další
fáze.

) OZ bylo informováno podrobně o neradostné ekonomické
situaci a. s. REGIOS (skládka v k. ú. Úholičky), která se v
letošním roce dostala do finanční tísně tím, že hlavni město
Praha odm itlo smluvní zajištěni dodávky 60 000 tun odpadu v
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roce 1996. V této situaci se nedostávají peníze na splácení
poskytnutých úvěru ve stanovených terminech a majoritní
vlastník akcii dánská společnost DANWASTE navrhuje proto
rekonstrukci společnosti s cílem získat 100 % akcií společnosti.
To předpokládá. že by obce své akciové podíly DANWASTU
prodaly pokud možno s nejnižší ztrátou. Konečné návrhy na
řešeni budoLl projednávány na valné hromadě 7. 3. 1996.
5.) OZ i občané byli seznámeni s průběhem akce provádění
výkopu a pokládání telekomunikačních kabelu pro zlepšení
telefonizace obce (minimálně o 200%).
C
' 6.) Vzhledem k tomu, že od 16. 3. 1996 dojde ke změně zajištění
dopravní obslužnosti autobusy, kdy místo dosavadní firmy
Euro-lineš bude zajišt'ovat dopravu Dopravní
podnik města Prahy autobusem linky číslo 356. Byla
přednesena rozsáhlá informace o organizaci této dopravy, o
jízdním řádu a o řadě opatření nutných provést před jejím
zahájení. Kolaudace výstavby zastávek a dopravního značení
bude provedena 4. 3. 1996. Jízdní řády i informace o tarifech
vyvěsí firma Ropid, která zavedení linky organizovala s
dostatečným předstihem.
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USNESENÍ

K bodu č. 4 - OZ bere na vědomi informaci o situáci v a.s. Regios
a pověřuje starostu a jeho zástupce, aby při valné hromadě
jednali tak, aby obec při rekonstrukci společnosti na návrh
dánské strany neutrpěla zbytečné ztráty, včetně možnosti
prodáni akcii pokud by nabídnutá cena byla výhodná pro obec.
Ověřovatelé zápisu : M. Pokorn
M. Lukáš

Zapsala :
J. Dobiášová
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