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Zápis z devátého zasedání OZ obce Statenice
konaného dne 1.10.1996

Přítomni: |ng.Bouška,|ng.Kopinec,Y.pokorná,M.pokorný,j.H|aváček
Omluveni: lng.Pfecitá , M.Lukáš

Konhola zápisu: OZ bylo seznámeno s kladným stanoviskem OZ Horoměřice k výměně
části katastrálního území za obdobnou část k.ú. Statenic. Horoměřice nesouhlasí s
Převodem parcely ppč. 420.
K rekonstrukci schodiště v rokli - termín zahájení opravy 30.9.96 musí být z důvodu
nedostatku pracovni kapacity posunut o týden. V mezidobí se upřesní konstrukce a
F"

umístění zábradlí.
-

Průběh jednání :
l.) OZ bylo seznámeno s úvodní informací ke konání senátních voleb 15. a 16. listopadu.
Naše obec spadá do volebního obvodu č. 30 se sídlem na OKÚ Kladno. Zapisovatelem
obvodní volební komise č. 30 je

, tel. 0312/602631.

2.) Přednesené informace o místním šetřeni k přesunu a výstavbě autobusových zastávek
linky MHD č. 356, podrobnosti viz zápis. Současně bylo OZ seznámeno s problematikou
návrhu nového jízdního řádu od 1.1.97 a hlavně s jeho ekonomickým rozborem zvláště v
oddíle úhrady ztrát, kde požadavky stouply chybnými předpokady o 100 procent. Jednání o
finanční úhradě není ještě uzavřeno. Bude postupováno společně s obcí Horoměřice.
3.) OZ bylo seznámeno s výsledkem jednání starostu obci Únětice, Roztoky a Statenke a
rl-systémem, které se konalo dne 12.9.96 na ministerstvu zemědělství o problematice
získáni státního příspěvku na výstavbu kanalizace v této oblasti. Výsledkem jednání byl
požadavek na předhženi dokumentace, která bude expertně posouzena a v případě uznání
správnosti řešeni a snížení požadovaných nákladů (z 200 mil. na 150 mil) by byl možný
příslib příspěvku ve výši 100 mil Kč. Podrobnosti dopadu tohoto jednání byly dále
projednány mezi zúčastněnými obcemi a H-systémem 20.9. v Roztokách. Rovněž o bomto
jednání bylo OZ informováno.
4.) Na základě požadavku firmy H-systém zpracoval

další verzi problémového

výkresu územního plánu, kterou doručil na OÚ 23.9.96 (zde jsou zahrnuty objekty v k.ú.
Horoměřice převedené do k.ú. Statenice). Tuto práci navíc uhradí H-systém (přes obec).

5.) Vzhledem k požadavku vyjádřeném ve stanovisku obce čj. : 268/96 odstavec 1.1 na
výstavbu mateřské školky proběhlo jednání na školském úřadě OKÚ Praha - západ o
zajištění podmínek výstavby a provozu. Zřizovatelem je obec se souhlasem ŠÚ - PZ, který
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zajištuje pouze provozní náklady (pedagogické síly, aW.). Finance pro příspěvek na
invesúce nemá.
6.) OZ bylo informováno o jednání na stp, a. s. o smlouvě o spolupráci s obcí při výstavbě
plynových rozvodů a se souvbejícimi stavbami. Po formálních připomínkách byla smlouva
Podepsána.
7.) H-systém předložil po mnoha urgencích další návrh smlouvy spolupráci s obcí při
realizaci jejich záměrů výstavby v k.ú. Statenice. Hlavní principy : - příspěvek 100 tis. Kč za
každý zastavěný hektar plochy (obytnými objekty)
- vymezení toku peněz při vybírání poplatků za dodatečné připojování jiných
j

investorů na inhastrukturni sítě
C) OZ bylo informovnáno o problematice uvolněni pozemku na výstavbu cesty kolem domu
na parcele ppč. 221/1.
Dle sdělení
po jednání s majitelem dosud ani on ani jeho zastupujĹcĹ firma v ČR
Investment, Bílenecké náměstí 14, Praha 8, jednatel

š dosud nedostali žádné

vyzvání k odstraněni plotu. OÚ dosud jednal s

která se prohlašovala za

zástupce majitele
Přílepy.

Další postup bude projednán se stavebním úřiadem Velké

9.) OZ bylo informováno o převodu finančních prostředků z banky Skala po skončení
termínovaného vkladu na BÚ 12525 - 111K)100 v KB centrum, kde bude založen nový
termínovaný vklad s pevnou úrokovou sazbou dne 1. 10. 1996.
'O.) Bylo projednáno ukončeni smlouvy o provedeni práce s

(dozor na

skládce a drobný úklid) k 31. 8. 1996 vzhledem k tomu, že skládka byla uzavřena a s
přihlédnutím ke zdravotnímu stavu jmenovaného.

Usneseni :

Ke kontrole zápisu : OZ bere na vědomí souhlasné vyjádření OZ Horoměřice k výměně
části katastru mezi oběma obcemi s připomínkou obce Horoměřice, že nesouhlasí se
zahrnutím do výměny pozemku ppč. 420.
K bodu č. 2 : OZ vzalo na vědomí úvodní informaci ke konání senámích voleb dne 15. a 16.
11. 1996, při kterých naše obec spadá do volebního obvodu č. 30 Kladno.
K bodů č. 7 : OZ souhlasí s uzavřením smlouvy s STP, a. s. o spolupráci s obcí při
výstavbě plynových rozvodů v obci všemi hlasy.
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Ověřovate|é zápisu : I,,. LukáŠ
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