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Zápis ze šestého zasedání obecního zastupiteIsNa obce Statenice
konaného dne 22.7.1996
Přítomni : lng.Bouška, Ing. J. Kopinec, M. pokorný, j. Hlaváček, Y.
Pokorná
Omluveni : M. Lukáš, S. Plecitá

l.) OZ bylo seznámeno se zavedením separovaného
sběru plastů, pro který byly zakoupeny 2 nové
C
kontejnery od firmy BOS Kralupy, která tento sběr
bude pravidelně odvážet v měsíčních intervalech.
2.) Dne 31. 7. 96 končí platnost povolení pro provozování
obecní skládky jako skládky tuhých komunálních
odpadů, neboť tato skládka nesplňuje všechny
zákonné požadavky pro jeho ukládání. Občané byli
informováni vyhláškou včetně poukazu jak se
zachovat při likvidaci TKO po tomto dahi.
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3.) Informace o koncepci výstavby RD firmou H-systém
včetně staveb souvisejÍcĹch. 18. 7. 96 se uskutečnilo
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. Byli jsme informováni, že výstavba "na
louce" 148 bytových jednotek začne v září 1996 a
skončí 1997. Souběžně bude zahájena výstavba
Nad Černým Volem - sady 444 bytových jednotek.
Pokud se týče budoucnosti
výstavby dalších
RD v blíže
nespeciňkované
v severozápadní
části
katastru nutno konstatovat, že nejsou dosud
vyřešeny majetkové poměry pozemků přicházejÍcÍch
v úvahu a rozsah výstavby bude předmětem
separátních jednání.
V rámci výstavby výše uvedené budou realizovány všechny
potřebné inženýrské sítě včetně komunikací,
____ chodníků, parkovišť a založení zeleně. V rámci

r
obytných zón je uvažováno s výstavbou objektů,
jejichž přIzemľ bude sloužit na občanskou
vybavenost. Charakter těchto objektů bude řešen ve
spolupráci s Obecním úřadem.
Otázka školek a školy, je nadobecnľ vybaveností bude
řešená po provedení průzkumu složeni budoucích
obyvatel. V rámci plánované zástavby jsou
uvažovány plochy pro sportoviště. HS nabízí jejich
využití při provozováni sportů
sponzorskou
podporou.
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4.) K otázce prodeje školy bylo OZ informováno, že k 30.
6. 1996 byla uhrazena druhá splátka ve výši 750
000,- kč. zbývajIcIch 3 000,- kC a úroky z velkého
podleni pro nedodrženi podmínek kupní smlouvy
budou vymáhány soudně. Obec v tomto případě
zastupuje advokátní kancelář Felix a spoL
5.) Autobusové spojeni naši obce s Prahou linkou č. 356
DP Praha bylo od 29. 6. 96 rozšířeno cca o 4 spoje
podle požadavků občanů. Současně proběhlo
informativní jednání mezi obcemi Velké Přílepy,
Tursko, Holubice, Statenice a Horoměřice o
organizaci a finanční účasti na plánované budoucí
lince Dejvická - Holubice. Příspěvek pro linku 325
bude roven úspoře na lince 356.
6.) OZ bylo informováno o ukončení jednání spojeném s
prodejem obecních pozemků ppč. 290/20, 290/87,
290/86, 290/85. Kupní smlouvy byly uzavřeny, ceny
jednotlivými kupujIcMi uhrazeny.KupuýcI podali
Zadosti o vklad vlastnického práva na Kat.úřad
Praha-západ

7.) Byla přednesena informace o založení spořÍcÍho účtu č.
196463840687/0100 s termínem jeden rok u KB
Praha 6.
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8.) Na základě souhlasu OZ byl proveden odprodej kopírky
Minolta formát A 4 obci Lichoceves za dohodnutou
cenu 10 000,- Kč, které budou na základě fakhny
převedeny na náš účet 12525 - 111/0100.
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9.) Na základě žádosti firmy H-systém byla odsouhlasena
možná výměna pozemku v katastrálním území
Horoměřice ppč. 437, 436, 438 za podobný
pozemek v nejzažší jižní části KÚ Statenice.
Schváleno 5-ti hlasy. Výsledná forma provedení
bude dohodnuta s obcí Horoměřice a OKÚ Praha západ.

Ověřovatelé zápisu : M. Pokorný
M. Lukáš
Zapsala : J. Dobiášová

