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Zápis z pátého zasedání obecního zastupitelstva obce Statenice
konaného dne 10. 6. 1996
Přítomni : Ing. Bouška, Ing. Kopinec, Ing. Plecitá, Y. Pokorná, M.
pokorný, m. Lukáš, J. Hlaváček
.

C

- Byla provedena kontrola minulého zápisu, kde většina úkolů
přechází do dnešního jednání.
l.) OZ bylo informováno o vyjádření referátu ochrany krajiny a
přírody ke konceptu ÚPD Statenice, které vycházelo z
nepřesných údajů a nezohledňovalo poslední dohody mezi
obcí a referátem ochrany půdního a lesního fondu, ve
kterých byly stanoveny regulatívy pro výstavbu RD v ku
Statenice. Přesto, že stanovisko bylo dodáno po zákoném
terminu k podání připomínek, '"'j "c požádala o místní
šetření na OÚ ve Statenicích k vysvětleni rozdílu v
náhledech na řešeni r(jzvoje obce. Po proběhlém řizenI
obec zaslala referátu ochrany přírody a krajiny dopis, ve
kterém potvrdila výsledky ústního šetřeni a požádala o
nové stanovisko. K dnešnímu dni však žádné nedošlo.
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2.) OZ podrobně prostudovalo přepracovaný návrh souhrnného
stanoviska ke konceptu územního pIánu rozvoje obce
Statenice a v tomto znění s nim plným počtem hlasů
vyslovilo souhlas.
3.) OZ bylo informováno o prŮběhu místního Šetřeni referátu
vodního hospodářství OKU Praha - západ, které proběhlo
dne 30. 5. 1996 v 10.00 hodin v Úněticích za účasti obci
Statenice, Únětice a město Roztoky, zástupců okresního
úřadu, projektantů a zástupců firmy H-systém. Při jednání
byly probrány technické

parametry obou

navržených

staveb (voda, kanalizace) a vysvětlení některé technické
S

námitky, která vyvstala při jedání. o jednáních byl pořízen
zápis čÍslo jednací vod 235/sinal96, který je uložen v
korespondenci na OÚ. Další jednání k této problematice je
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svoláno na 20. 6. 1996 v 10.00 hodin rovněž v Úněticích.
Vzhledem k nepřítomnosti starosty i místostarosty bude
učiněn pokus o změnu termínu jednání. Neúspěšný účastní se lng.Plecitá .
4.) Organizační zajištění a příprava voleb do parlamentu České
republiky byla provedena v patřičném rozsahu se všemi
náležitostmi, jak stanoví zákon, průběh voleb byl klidný
bezproblémový. Volební komise splnila svůj úkol dobře a
včas předala předané výsledky a vyvěsila vyhlášku o
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výsledcích ve Statenicích.
S.) Prodej Školy - dne 30. 5. 1996 převedl pan

(kupujÍcÍ

budovu školy) doplatek 750 000,- KČ na náš účet 12525 111/0100. Vzhledem k tomu, že tato částka neodpo'vícla
smlouvě (- 3,000 KČ ) a nebyly dodrženy platební terminy V'
uvedené kupní smlouvě bude sankce za toto prodlení
vymáhána právní cestou. (kon"'l"-^í"ŕ' s právníkem
sjednána na 13. 6. 1996).
6.) OZ projednalo žádost manželů
Praha 4 o koupi části pozemků ppč. 367 v KÚ Statenice.
OZ s prodejem souhlasí všemi hlasy po provedeni nutných
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legislativních kroků.
7.) OZ odsouhlasilo příspěvek na pořádáni dětského dne 22. 6.
1996 ve výši 1 000,- KČ, současně však uložilo předsedovi
kulturní komise, aby všechny finanční prostředky získané
jako sponzorské dary byly přisně evidovány a prošly
obecní pokladnou se všemi náležitostmi.
8.) OZ souhlasí , (žádost pana Michala Pokorného) s vybudováním
vodovodní přípojky k jeho pozemku ppč. 153/4 v KÚ
Statenice, jejichž výstavbu si sám uhradí.

9.) OZ projednalo dopis od nadace Člověk v tísni, ve kterém
poukazuje na svojí činnost poskytováni humanitární
pomoci mimo jiné i pomoci našim krajanům žijÍcÍm v
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Kazachstánu pro jejich přesidlenÍ do České republiky.
Vzhledem k tomu, Že obec nevlastní žádné objekty, které
by byly vhodné k ubytováni těchto lidi, nemůžeme na této

'

akci participovat.
10.) Zástupce firmy H-systém

se obrátil na obec s

požadavkem, zda by souhlasila s případným rozšířenhn k.
ú. Statenice o pozemky č. 437/1 a 435/2 z k. ú. Horoměřice
v souvislosti se zapojením těchto parcel do výstavby rd v
oblasti "Nad Černým Volem" . OZ principiálně nemá
€

námitek, pokud bude souhlas s OZ obce Horoměřice.
11.) Parcela ppč. 241/1 nesprávně provedené oplocení (překročení
hranice pozemků) zástupce majitele
neuposlechla výzvy OÚ Statenice k odstranění stavby do
15. 5. 1996 a proto byla záležitost postoupena stavebnímu
úřadu Velké Přílepy k zahájeni správního řízeni.

Usnesení
K bodu č. 2 - OZ souhlasí s přepracovaným návrhem souborného
stanoviska ke konceptu ÚPD
Statenice a
€

zasílá jej stavebnímu úřadu ve velkých Přílepech
zapracování připomínek a k přípravě čistopisu.
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K bodu č. 5 - OZ ukládá starostovi dořešení doplatku a sankčních
l

poplatků za nedodrženi kupní smlouvy při prodeji školy
právní cestou předáním záležitosti advokátní kanceláři
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K bodu č. 6 - OZ souhlasí s prodejem části pozemků ppč. 367
manželům Kinclovým pro výstavbu sociálního zařízeni.
l"
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Ověřovatelé zápisu : M. Pokorn

':3

M.Lukáš

Zapsala : J. Dobiášová 1
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