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Zápis z jednání OZ dne 11.4.2001
Přítomni: Ing. Kopinec, ing. Jeroušek, A. Čálek, A. Makrlíková, M. pokomý, y. Pokorná
P'ogram:
1. Kol1trola minulého zápisu
2. Finanční plán
3. Stav Přípravy 3. st. řízeni - správní orgány
4. Únětický potok
5- Inženýrské sítě
6. Vyhláška o odpadech
7. Různé
ad 1/
- půjčka
je připravena slnlouv% která musí být p'ojednána před podpisem v KB.
Částka bude zajištěna zástavní smlouvou ve prospěch obce 170/424 a pp. 290/29 v k.ú. Statenice

- Statenický občasník: Jsou dodány příspěvky
OÚ zajistí přepsání a rozmnožení.

ad 2/
- starosta ing. Kopinec informoval, že z hlediska předpisů je třeba schválit vyrovnaný rozpočet.
Oz rozpočet schválilo všemi hlasy.
ad 3/
- starosta informovd členy OZ o stavu přípravy a o jednání na okresním úřadě Práha-Upad. Obec
se přihlásila k tomu, aby ze stávajících obci byla navržena pověřená obec na Praze-západ, která
zařídí příslušný úřad - nejlépe v Podskalské ulici.
ad 4/
- OZ Fk)žaduje, aby se přehodnotil podíl jednotlivých podílníků na odtok potoka v reálném
pK)měru. OZ se domnívj že nebýt rozšiřování zpevněných ploch letištěm, by koryto Únětického
potoka vyhovovalo obcím při pravidelné údržbě.

ad 5/
- OZ rozhodlo, že příspěvky na inženýrské sítě nad rámec zóny bude řešit dle místních
podminek.Proběhne další jednání.

ad6/
- 9.6. se uskutečni sběr nebezpečných odpadů
- starosta prostuduje návrh vyhlášky f. REGIOS s platnosti od r. 2002.
- OZ odsouhlasilo obecně závaznou vyhlášku o odpadech s účinností od 1.5.2001 v trvání nabytí
právní moci novely vyhlášky o odpadech, jejíž účinnosti vstoupí v platnost 1.1.2002.
ad 7/
- les - malá bažantnice:
- OZ rozhodlo, že v případě, že vlastník bude souhlasit s předáním les& zvl. malé bažantnice
bezúplatně do majetku obce, souhlasí OZ s převedením části pozemku pod vodárnou k.ú.
Horoměřice do k.ú. Statenice a začleněni do výstavby ,,SAD III".

- do konce měsíce zaktualizovat seznam majitelů psů v obci

" do konce měsíce zaktualizovat seznam majitelů psů v obci
" M. Pokorný přednesl návrh na zakoupení rnultikáry obecním úřadem
- M. Pokorný dále navrhl nainstalování zrcadel v nepřehledných částech obce.

