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Zápis ze zasedání OZ konaného dne 3.3.2004
v zasedací mhtnosti OÚ Statenice
Přítomni: p. M.Pokomý, B.Mrázek DiS., Ing.l.Brož;, lng.j.Brot pí. VyšhK)vL Ing.V.Hrdina,
Ing.j.Kopinec

l

Hosté: dle prezenční listiny
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Úvodem starosta požádal OZ o rozšíření programu zasedání o bod o vstupu Obce do DSO
Přemyslovské Střední Čechy. Program v nové podobě byl schválen všemi členy OZ.
l) Obec Únětice jako provozovatel veřejného pohřebiště požádala Obec Statenice o
poskytnutí neinvestičních nákladů spojených s provozem pohřebiště v Úněticích. Tato
částka činí 4.800.-KČ. Odsouhlaseno všemi členy OZ.
2) Návrh rozpočtu na rok 2004 ve výši 16.564.000,- kč jako vyrovnaný byl schválen
všemi členy OZ.
3) OZ odsouhlasilo prodej pozemku p.č. 346 panu
Podmínkou prodeje je
oddělení části pozemku tak, aby byl umožněn přístup na sousední pozemek a pozemku
p.č. 296/5 o výměře 688 m2 paní
Důvod prodeje je, že pozemek je
v užívání žadatelky v trvání 36 let. Odsouhlaseno všemi členy OZ.
4) OZ bylo seznámeno s možností převodu pozemků p.č. 361/1, p.č.361/2 a p.č.390 z ČR
na Obec Statenice a pozemku p.č. 216/4 z Pozemkového fondu na Obec Statenice.
Odhlasováno všemi členy OZ.
5) OZ bylo starostou seznámeno s darováním pozemků v ulici V Lukách a Za Cihelnou
z důvodu vedení tras IS [x) těchto pozemcích.V Lukách - p.p.č. 221/4 o výrněře 377
ni2 1/3,
1/3,
1/3.p.p.č.
221/7 o výměře 230m2 6/23,
6/23,
6/23,
3/23,
2/23 . Za Cihelnou p.p.č.
177/26- 43m2, p.p.č. 177/101 - 39m2p.p.č. 177/27-31m2, p.p.č.177/33-182m2, p.p.č. 177/71 - 219 m2, p.p.č177/9742m2 - pí.
pq.č. 177/30-29ni2,p.p.čj77/92-40m2,p.p.č.l77/31-85m2p.p.č.177/34-62 ni2 177/72 - 50ni2 -Masopust, p.p.č.177/85 - 48m2 - pí.

, p.p.č.

OZ odsouhksilo přijetí těchto pozemků do vlastnictví Otce všemi hlasy.

6) Starosta informoval členy OZ o probíhajících jednáních mezi Obcí a společností
Naděje Kříže. Za zhodnocení pozemků ve vlastnictví Naděje Kříže I.změnou ÚPSU
budou Obci darovány pozemky p.č. 119 - 52980m2, p.p.č. 150 - 57474m2,
p.p.č.345/2 - 1511m2, p.p.č.350 - 1367m2 a finanční dar ve výši 400.000,- KČ na
rozvoj obce. Odsouhlaseno všemi členy OZ.
7) Při výstavbě I.etapy plynofikace v části Černý Vůl je tato stavba umístěna na pozerriky

ve vlastnictví obce Statenice: p.p.č.177/14,p-p-č-363,p.p.č.365,p.p.č.446,p.p.čA47,
p.p.č.457/1, p.p.č.458/1, p.p.č.460, p.p.č.508, p.p.č.509, p.p.č.510/1, p.p.č.511,
p.p.č.512, p.p.č.514/8.Obec byla vyzvána STP k podepsání smlouvy na věcné
břemeno na těchto pozemcích. Věcné břemeno na pozemcích musí být dáno
znaleckým posudkem a poté může být podepsána smlouva s STP. Odsouhlaseno
všemi členy OZ.
8) Před schválením I.změny ÚPSU Statenice, Obec podepíše smlouvu s ALFOU Praha o
spolupráci. V této smlouvě jsou uvedeny dary obci: a) částka 18.000.000,- Kč na
rozvoj obce. b) částka 500.000,- KČ na uhrazení nákladů na dokurnentacil.změny
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ÚPSU. c) dar pK)zemků p.p.č. 162/5 - 4874m2, p.p.č.lOO - 11383rň2. d) ALFA Praha
vybuduje kanalizační a vodovodní řad od křižovatky ulic Skalní a Únětická až ke
křižovatce
ulic Ke Kašně, Račanská a Ke Kulnám a v ulici Pod Zámkem ke schodišti na RačanaDešťovou kanalizaci od ulice Nad Vinicí do pK)toka. Tyto stavby budou jištěny
zástavou o výměře 44782m2 na pozemku 162/7. Na tyto stavby ALFA Praha uhradí
i náklady na projektovou dokumentaci. e) Obec Statenice daruje ALFĚ Praha pozemek
p.č. 356 o výměře 3327m2. f) Do smlouvy je zahrnuta i oprava areálu zámku č.p.l.
S návrhem těchto podmínek ve smlouvě s ALFOU Praha souhlasilo 6 členů OZ.
Ing.Hrdina se zdržel hlasování.
9) Starosta informoval členy OZ o jednání na Krajském úřadě ohledně dopravy v okolí
Obce. Jednalo se o možnost přeložky komunikace II/240 mirno katastr Obce. Tato
přeložka je podmíněna vybudováním okruhu Prahy - trasa J. Odbor dopravy
Krajského úřadu neuvažuje o přemostění Černého Vola z důvodu přemístění trasy
komunikace II/240. Starosta informoval členy OZ o jednání s ředitelem Policie ČR
Praha-západ. Důvodem jednání byla dopravní situace v Černé Vole. Obec osadí
cedule, které budou informovat o měření rychlosti radarem a Policie ČR provede
měření rychlosti radarem na výzvu starosty.
10) Obce postižené provozem letiště mají získávat finanční prostředky z nadačního fondu.
Tento bnd měl být vytvořen mezi Krajským úřadem a ČSL. Tato jednání byla
ukončena. Podle informací starosty Obce Horoměřice p.
měl Krajský úřad
rozhodovat o torrl jaká částka, na jaký účel a jaké obci, což bylo příčinou ukončení
jednání. Letiště - nadační fond, ČSL - KÚ - Obce. Nesouhlas ČSL, náznak KÚ

rozhoduje komu kolik a na co. Přímá platba obcím, rozhodují sami na co. V této době
dostaly obce 10.000.000,- KČ a je nutné najít klíč, jakým ápůsobem budou Mance
děleny mezi obce i v budoucnu.
11)Starosta informoval členy OZ o vzniku Dobrovolného svaZku obcí Přemyslovské

Střední Čechy. Tento svazek zahrnuje obce v severozápadní části Středočeského kraje.
Při vstupu do tohoto svazku obce zaplatí částku 1.000,- kč jako vstupní vklad a 1,-KČ
na obyvatele. DSO bude zastřešovat jednotlivé projekty obcí. DSO doloží, že projekt
je v souladu s jeho koncepcí. Dotace nebudou přerozdělovány mezi členské obce, ale
budou pouze pro projekt daného projektu a dané obce. OZ odsoúhlasilo vstup do DSO.
Ing. Hrdina se zdržel hlasování.
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Zapsal: Pokorný Michal
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Usnesení ze zasedání OZ Obce Statenice
konaného dne 3.3.2004

l)
2)
3)
4)

l

OZ souhlasí s uzavřením dohody o spolupráci s Obcí Únětice o pohřebnictví.
OZ schvaluje rozpočet na rok 2004 jako vyrovnaný
OZ souhlasí s darováním pozemku p.č. 356 společnosti ALFA Praha
OZ souhlasí s prodejem pozemků p.č. 346 panu
p.č. 296/5 paní
5) OZ přijímá dary pozemků: p.p.č.162/5, p.p.č. 100 od společnosti ALFA Praha
p.p.č. 119, p.p.č.150, p.p.č.345/2 p.p.č. 350od společnosti
Naděje Kříže s.r.o.
p.p.č. 221/4, 221/7, 177/26, 177/101, 177/27, 177/33,
177/71, 177/97, 177/30, 177/92, 177/85, 177/72,
177/34, 177/31
'
6) ZO souhlasí s převodem pozemků p.p.č. 361/1, 361/2, 390 z ČR na Obec Statenice a
p.č. 216/4 z Pozemkového fondu ČR na Obec Statenice
7) Obec Statenice souhlasí s věcným břemenem na pozemcích p.č. 177/14, p.č. 363,
p.č. 365, p.č.446, p.č.447, p.č.457/1, p.č.458/1, p.č.460, p.č.508, p.č.509, p.č.510/1,
p.č.511,p.č.512,p.č.514/8
8) oz přijímá finanční dar os společnosti ALFA Praha ve výši 18.000.000,- KČ na rozvoj
obce, 500.000,- KČ na uhrazení nákladů na dokumentaci I.změny ÚPSU Statenice
a finanční dar ve výši 400.000,- KČ od společnosti Naděje Kříže.
9) OZ souhlasí se začleněním Obce Statenice do Dobrovolného svazku Obcí
Přemyslovské Střední Čechy.

Bohuslav Mrázek DiS.
zástu cc starosty
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Michal Pokorný
starosta
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Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
přijaté dotace
příjmy celkem
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Fmancovaní

Běžné výdaj"
Kapitálové výdaje

Výda
" i e celkem

Vyvěšeno: 5.1.2004
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Obecní úřad Statenice

Návrh rozpočtu na rok 2004

9.704.000,- Kč
1.425.000,- Kč
O,- Kč
8.300,- Kč
11.137.300,- Kč

5.426.700,- Kč
4.334.000,- Kč
12.230.000,- Kč

16.564.000,- Kč
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Diskuze z veřejného zasedání OZ dne 3.3.2004
l) Paní Nováková zpochybňuje výhodu výměny pozemků a přijetí daru (pozemek a
finanční dar) od Naděje Kříže.
2) Paní Nováková - proč obec obdržela od ALFY Praha další peníze na zrněnu ÚP, když
už dříve zaplatili.Chystá se tedy nějaká další změna?
3) Pan Šmaha - proč ve smlouvě s ALFOU Praha chybí sankce za neopravení zániku?
4) Paní Šmahová + paní Nováková - přemostění?, most přes Černý Vůl - neuvažuje se.
Pak by ale měl být most odstraněn z územního plánu.
5) Pan Novák — slib od Policie ČR je pro ně závazný? Bude se v "Černé Vole opravdu
měřit radarem?
6) Pan Šmaha - zpochybňuje způsob jednání s letištěrrl měli bychom je žalovat, soudit
se. 10 milionů je jako kompenzace nic.
7) Pan Novák - proč letiště nebuduje své vlastní kvalitní čističky? Aby vod& která jde do
našeho potoka nebyla kontaminována.
8) Paní Makrlíková - upozornila,, že již nějaký tlak vyvíjela Dolní Vltava - ve věci
vybudováni' nové odpadní čističky
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Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva
Obce Statenice se koná dne 3.3.2004
Od 19,00 hod. na Obecním úřadě.

Program:

l

l) Dohoda o spolupráci s obcí Únětice
2) Rozpočet na rok 2004
3) Pozemlg' :
- darování
'
- prodej
- převod vlastnictví
- věcná břemena

4)Smlouva s STP
5)Smlouva s ALFOU PRAHA
6)Doprava v okolí obce

Michal Pokorný
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