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Zápis z třetího zasedání obecního zastupitelstva obce Statenice
konaného dne 11. 3. 1996

Přítomni : Ing. Bouška, Ing. Kopinec, M. Pokorný, M. Lukáš, Y. Pokorná, J. Hlaváček,
p. Plecitá
Omluveni : M. Lukáš
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1 .) Starosta informoval OZ o setkání starostů obcí Statenice, Lichoceves, Velké Přílepy a
Horoměřice s představiteli Okresního úřadu a zástupců státní správy z oborů povolování a
ť výstavby infrastrukturních zařízení v obcích, které bylo uskutečněno na pozvání
jmenovaných obcí společně se zástupci firmy H-systém a jehož cílem bylo získat přesnější
informace jakým způsobem lze dostat

příspěvek ze státních prostředků na výstavbu

infrastrukturních sítí v místech nové výstavby rodinných domků i v historické zástavbě
obcí.
2.) Koncept územního plánu - dle informací
připomínky ke konceptu ÚPD naší obce, po konzultaci s

jsou soustředěny všechny
(patrně příští týden)

bude vypracováno souhrnné stanovisko.
3.) Privatizace vodovodu - Ing. Ivanov, majitel 1. vodohospodářské společnosti s. r. o.
předal obci smlouvy o bezúplatném převodu obecního vodovodu do vlastnictví obce od
Fondu národního majetku. Současně předložil nájemní smlouvu na provozování naší
vodovodní sitě včetně nového cenového sloupce na vodné pro občany a podnikatele ( pro
domácnosti 9,97 Kč, pro ostatní 20,34 Kč bez DPH). Smlouva bude po projednání a
připomínkách podepsána.
4.) OZ projednalo návrh rozpočtu pro rok 1996, který je navržen jako vyrovnaný v příjmech
a výdajích a po projednání jednotlivých kapitol jej schválil bez připomínek. Návrh bude
zveřejněn na vývěsných tabulích k připomínkám občanů.
5.) Pro zahájeni autobusové linky MHD č. 356 byly vybudovány požadovane nastupni
objekty včetně dopravního označeni, jejichž kolaudace proběhla dne 4. 3. 1996 s
připomínkou na snížení úhlu nájezdu u zálivu v zastávce Statenice u kovárny.
6.) Po předchozích konzultacích na štábu CO OKU Praha - západ nutných pro upřesnění
druhů skladovaného materiálu byla provedena fyzická inventura a protokol odeslán včetně
komentářů a požadavků na doplněni materiálu.
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7.) Dne 7. 3. 1996 proběhlo jednání na referátu dopravy OKU Praha - západ kde firma
ROPID jednak seznamovala s budoucím novým přestupným tarifem v oblasti integrované
dopravy pražského regionu a jednak v závěru tohoto jednání předala návrhy na řešení
dopravní obsluhy v severní části okresu.
8.) Starosta požádal stavební komisi k dořešení žádostí o prodej výplňových částí pozemků
pánů

které mají v současné době k pronájmu. Bude rozhodnuto, až po

definitivním vyřešení přeložky obecní cesty kolem parcely ppč. 291/5.
9.) Stavební komise byla opětně vyzvána, aby se připravila na provedení akce now' a
C přesné evidence chatových objektů v k. ú. Statenice.
10.) Nad naší objednávku byly zhotoveny a dodány známky p"' P"y
11.) OZ bylo seznámeno s dotazem na možnost mp:acení rozšfření sítě nízkého napětí
podél parcel 153/9, 2, 3, 4, 5 (

a p. pokorný) s tím, že jmenovaní by tuto

investici zaplatili ze svých ľ"nstredkLi později, dle svých finančních možností. OZ v prvním
jednání tuto alternativu nezamítlo, avšak požadovalo by smluvní zpracování za pomoci
právníků, které by si zajisůli žadatelé.
12.)

Na základě zveřeněného záměru obce o prodeji pozemků parcely popisné číslo

295/85, 86, 87, 20, 210 a 209/5, ke kterému nebyly připomínky stanovilo OZ na svém
0

jednání pořadník pro rozdělení těchto parcel mezi tyto žadatele :
- manželé
jmenovaní budou písemně vyzváni, aby se dostavili k uzavřeni kupní smlouvy za
podmínek, s kterými byli dříve seznámeni (cena pozemku za Im čtveiečni - 300,- KČ) bez
nároku na příspěvek obce na vybudování sítí a komunikace.
13.) Žádost p.

o souhlas OZ se zřízením vinárny v

rodinném domě. OZ souhlasí s provozem navrhovaného zařízení (vinárny) za předpokladu,
že budou splněny všechny legislativní podmínky pro provoz tohoto zaÍ'ÍzenÍ (hygienik,
živnostenský úřad, atd.) a za předpokladu, že bude provedena rekolaudace příslušné části
objektu, dále bude zajištěn potřebný počet parkovaných mist mimo veřejnou komunikaci.
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14.) OZ projednalo žádost firmy Readymix Praha s. r. o. , Dělnická 12, 170 04, Praha 7 o
souhlas k vybudování věžové betonárny na pozemku v bývalé cihelňě, které je vlastnictvím
ZD Velké Přílepy ( lokalita je v ÚPD určena pro komerční výstavbu). OZ souhlasí 5-ti hlasy,

.
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1 proti za podmínek, že bude provedeno hydrogeologické posouzeni zamýšleného zdroje
vody a vliv odvodu dešťové vody na spodní zastavěnou část v části obce Černý Vůl.
t

15.) Nabídky na sběr odpadových surovin, které došly na OÚ zastupitelstvo zatím odmítá a
"

v letošním roce nehodlá sběr provádět vzhledem k rozsáhlým výkopům na místních
komunikacích spojených s budováním nové telekomunikační sítě v obci.
16.) OZ souhlasí s objednávkou letecké pracovní barevné mapy obce v měřítku 1 : 1 500
C.d firmy JAS AIR v ceně 12 960,- Kč, vzhledem k tomu, že předvedený vzorek má velmi

;
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dobrou vypovídací schopnost z hlediska budoucího členěni ulic a jednoti|".,'p.n oD]ek[u, s
kterým OZ v budoucnu propočítá. Objednávka bude zaslána POŠtuu

Usnesení
K bodu č. 3 - OZ bere na vědomí in' """aci o předání obecního vodovodu do vlastnictví
obce od Fondu národního majetku a současně souhlasí s podpisem nájemní smlouvy na
provozování vodovodní sitě První vodohospodářskou společností sro.
K bodu č. 4 - OZ schvaluje všemi hlasy návrh rozpočtu obce pro rok 1996 bez připomínek.
,0,

K bodu č. 5 - OZ bere na vědomi, že dne 16. 3. 1996 bude zahájen provoz nové
autobusové linky MHD č. 356.
K bodu č. 9 - OZ ukládá stavební komisi provedení přesné evidence chatových objektů v k.
ú. Statenice.
K bodu č. 12 - OZ souhlasí s prodejem pozemků č. 295/85, 86,87,20 a dále pozemků č.
210 a 209/5 zveřejněných v záměru obce o prodeji těchto pozemků a souhlasí současně s
rozdělením parcel mezi zájemce uvedené v zápise.
K bodu č. 13 - OZ vyhovělo žádosti panu

a vyslovilo souhlas

se zřízením vinárny v jeho rodinném domě za předpokladu, že budou splněny potřebné
podminky pro provoz tohoto zařízeni, které mu byly písemně předány.
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K bodu č. 14 - OZ souhlasí se záměrem firmy Readymix Praha sro. vybudovat v k. ú.
Statenice věžovou betonárnu v objektu bývalé cihelny s podmínkou, že bude provedeno
hydrogeo|ogické posouzení zamýšleného zdroje vody a bude prověřen vliv odtoku
dešťových vod na spodní zastavěnou část obce Černý Vůl.
K bodu č. 16 - OZ souhlasí s objednávkou letecké pracovni mapy obce v měřítku 1 : 1500
od firmy Jasair v ceně 12 960,- Kč.

Ověřovatelé zápisu : M. Pokorný
e

Zapsala : J. Dobiášová
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