ZAPIs
č.3/2010
zasedání
dne21.7.2010
z veřeiného
oZ. konaného

Přítomni:

Dyntar Jaromír, Barochová Irena, Dvořáková Jana, Nedvěd Pavel

om|uveni:

Ledvinka Zdeněk' Lucký Jiří, Ing. ŠvůgerZdeněk

Zapisovatel: DvořákováJana
ověřovate|:

Barochová lrena, Nedvěd Pave|

Program:
kontro|a usneseníz 24.6.2010
zménaúzemníhop|ánu obce č.2
kriteria pro obsazení bytového domu
financování sportovního areálu
návrh sm|ouvy se Středočeským krajem o poskytnutí dotace z Fondu rozvoje měst a
obcí
6) za|oženíúčtuu ČNB pro íinancování dotace z Fondu dopravní infrastruktury na
bezbarierový chodník v ulici Pražská
7) navýšenírozpočtu obce
8) diskuse

l)
2)
3)
4)
5)

Program schválen:4 - 0 - 0

K bodu I

K bodu 2
Informacepoda|starostaJ. Dyntar. Pan Tučekvznesl připomínky- těžebníp|án lomu.
Připomínky Občanského
sdruženík územnímup|ánu předány jř v roce 2009.Tyto a
jsou přílohou zápisu, Dotaz, zda nenímožnéschválení
písemné
připomínky
da|ší
územníhop|ánu rozděIita schválit pouze část.Podle informace zpracovateleto možné
není.Návrh: občanépožadovali,
abyv usnesení
byl schvá|enzákaz prodejeobecních
pozemkůna hranici obce( bílá cestaa pozemky u ní).Hlasování4 _ 0 _ 0.

K bodu3
Podminky přijeti občanůdo Bytovéhodomu přednesl starosta.Jednotná cena za 1 m2 je
H|asování4 - 0 - 0.
Kriteria budoupřílohouusnesení.
52'70Kč + s|užby.
K bodu 4
Sportovníareá|-starostapoda|informace o I. i II. etapěvýstavby.Pro dostavbucelého
Pan Drábek a pan
areá|uje nutnézažádato úvěr,aby moh|abýt stavbadokončena.
Civín poda|iinformace o nutnémdokončení
celéhoareálu z důvodujeho lyužitíi
spořitelnybyt
nabídekRaiffeisenBank, Komerčnibanky a České
v zimě.o posouzení
požádánpan Švůger.
Posouzenío nejlepšínabídkunedoda|.Z tohotodůvoduproved|
nák|adů.
pan
k využitía propočet
vyhodnocení Drábek. PřipomínkapaníHa|adové
Vysvětlenípodal pan Drábek. Výnosy- dvě a|ternativy,pronájem posi|ovnya sauny.
Pronájemza byt musíurčitobec.Propočetvýnosůi nákladůBanik předložil.Pan
Drábek nabíd|( zce|azdarma)jednatza obecs Ceskouspořitelnou,která nabid|a
nej|epší
podmínky.H|asovánío úvěruu Čs .t - o - o.
K bodu 5
posuny.
Navýšení
rozpočtuo 215.000'-g|obá|ní
dotacea rozpočtové
K bodu 6
Požfuni nádrž-údržba.V současné
době je nutné( připomínka pana Tučka)zajistit u
MP oh|ídánipořádku. Před|ožennávrh lydat obecníryhlášku- zákaz kouření'
udÉování pořádku.

starosta obce

il

ověřovate|

ověřovatel

Usneseníč.3I20I0

pod|e $ 6,.odst.5 písm' c) zákona
1)
Zastupitelstvoobce Rynholec přís|ušné
č.183/2006
Sb., o územnímp|ánováni a stavebnímřádu (stavebnízákon), za použití$ 43
Sb.' o
odst.4a $ 55 odst.2 stavebníhozákona,$ 13 a přílohy č.7lyh|áškyč.500/2006
územněana|ytických podk|adech,územněplánovací dokumentaci a způsobuevidence
zákona č.500/2004Sb., správní řád' ve
územněplánovaci činnosti$ 171 a nás|edujících
spojeni s ustanovením$ 188 odst. 4 stavebníhozákona, po ověření, že změna é,2
územníhoplánu obce Rynholec nenív rozporu s po|itikou územnihorozvoje, s územně
p|ánovací dokumentací lydanou krajem, -se stanovisky dotčcných orgánů a se
stanoviskem krajského úřadu lydává ZMENU č. 2 UZEMNIHO PLANU oBcE
RYNHOLEC
Zastupiteléschvalují:
2) kriteria pro obsazeníbytovéhodomu - pří|ohač.1
3) nájemnépro bytový dům- příloha č.2
4) krátkodobý úvěrve výši20 mil. Kč u Českéspořitelny a's. na
bytovéhodomu a sportovníhoareá|u TJ Baník
doÍinancování
5) sm|ouvuse Středočeskýmkrajem o poskytnutídotacez Fondu rozvoje obcía
měst na stavbu sportovníhoareálu TJ Baník Rynholec
6) založeníúčtuu ČNB pro financovánídotaceze Státníhofondu dopravní
infrastruktury na bezbarierovýchodníkv ulici PraŽská
7) navýšenírozpočtuobce o částku215 ó00 Kč z g|obálnístátnídotace,rozpočtové
přesuny

-[t

8) zákaz prodeje veškelých pozemků ve vlastnictví obce Rynholec v prostoru tunelu
ČD a ,,bílécesty.ov západní části obcez.]

starostaobce
ověřovatelé:

plánu
UsnesenízastupitelstvaobceRynho|eco rydání změny č.2územního
obce Rynholec

podle $ 6 odst.5 písm.c) zékonač.183/2006Sb'' o
Zastupitelstvoobce Rynholecpříslušné
územnímplrílrovrání
a stavebnímřádu (stavebnízákon), za použití$ 43 odst. 4 a $ 55 odst. 2
ziikona,
stavebního
$ 13 a přílohy č. 7 ryhlášky č. 500/2006$b., o uzemně anal1tických
podkladech,územněplrínovacídokumentacia způsobuevidenceúzemněplránovacíčirrrrosti,
$
188
odst.
řád,
ve
spojení
s
ustanovením
171a následujících
zákonaě. 500/2004Sb.' správní
$
4 stavebníhozékona,po ověření,žezménač.2územníhoplrírruobce Rynholec nenív rozporu
s politikou územníhorozvoje, s územně plrínovací dokumentací vydanou krajem, se
stanoviskydotčenýchorgánůa se stanoviskemkrajskéhouřadu
vydává

ZMENU C.2 UZEMNIHO

PLANU OBCE RYNHOLEC

Pří|oha č.1

Bytotý dům je vhodný pro umístění občanůjejichž věk a zdravotní stav dovo|ují vést
poměrně samostatný život a jsou ochotní přijmout i některé nabízené s|užby ( dle
ceníku' který bude dodatečněschválen)
Do bytového domu ne|ze umístit občany trva|e |ežící,trpící psychickými poruchami,
nesnášen|ivostí'závislými na alkoho|u a toxických |átkách z důvodu narušování soužití
obyvatel domu.
Do bytového domu jsou přednostně přijímáni občané' kteří mají na území obce
Rynho|ec trvalý pobyt' nebo ti' kteří mají k obci vztah (bydliště dětí' blrya|íobčanéatd.)
občané jsou do bytového domu přijímání na základě písemné žádosti a lryjádření
praktického lékaře o vhodnosti umístěnído bytového domu.
Žádosti občanůsp|ňujících podmínky pro přijetí do bytového domu budou evidovány
v seznamu uchazečů.
o uzavření sm|ouly na umístění do bytového domu rozhoduje zastupite|stvo obce
Rynholec.
Při posuzování žádosti budou zastupitelé postupovat pod|e nížeuvedených kriterií.
- trva|ébyd|ištěv obci
10 bodů
- v obci žije rodinný přís|ušník
5 bodů
- bývalý občan obce
3 body
- věk nad 80 |et
5 bodů
- věk nad 70 |et
3 body
- věk nad 60 |et
1 bod
- držitel ZTP průkazu
5 bodů
- osamě|ost
5 bodů
- zájem o nabízenéslužby
5 bodů
(úklid spo|ečnýchprostor, donáška jíd|a případně nákupu' praní prád|a)
Sm|ouvu na umístěníobčana do bytového domu uzavírá obecní úřad na dobu neurčitou.
Sm|ouva bude ukončena v případě zhoršení zdravotního stavu na zák|adé rozhodnuti
ošetřujícíholékaře, nebo na zák|adě nevhodného chování a narušováni k|idného soužití
obyvate| bytového domu.
Podmínkou uzavření sm|ouly na umístění občana do bytového domu je jeho písemný
souh|as s domovním řádem, ověřené čestnéprohlášení ručitele, že přejímá veškeré
závazky za nájemníka' plynouci z ukončení nájmu. Současně ručitel svým závazkem
zajistí náhradní ubytování v případě nemožnosti da|šíhopobytu v bytovém domě.
V případě' že žadate| nemá ručite|e, |ze toto řešit složenim kauce, jejíž výši určí
zastupitelstvo obce.
Úhrada byd|ení včetně s|užeb se řídí obecnými právními předpisy a je sjednána
dohodou.

ct

trr

o

= = o
CL ct 5

q

3

o)
N

0J.

o

o

N
0Jr

o

qs=Í
í.).DTt

=

3 o\
o o
Í. 3
3

Íe9
sÍ0,

o o)
It = N
o o.
o) OJ ct
=

o

o) N
o,
o
9 o
o

o

í.p CF

5
OJ
=

o)

P5ft(

o

3a'N

.N

6'o

?4.
Eb'

5

=

E.
o
o

I

OJ

68.

tr
@

ct<

3

tn

tt

=
at
=
It

=
€:.

.sF

o
1
o

€3

CL

o

o,.

3
o(

al

=
N

lJl

I

I

I

I

fl<

ax

(t!
(p
(.J
íJl
I

x
al(

qJ

o
tx
ctr
o o o (tl
gl
o
lJl
o o
tr)

@
IJl
gl

ťt(

x

5

I

I

fl(

x
.)(

ťl(

P

F

N

I

I

3
N

ql
b
lJl u) e
(tl w IJl
o o (rl
o o o o lJl o
I

I

ct( ax

I

.X

^

6(

at<

3
N

(r)

N

(Jl (,J
o o
o
(tl
5 ql ul
o
o
w o o o) o

gl

x
(.l(

N

I

Prt

.g
ň.
56

o
ax

5

dď

cie

N

9.

I

I

I

cx at( ct(

ř:

I

^

6(

I

at<

00

3

o,
(Jl
ť

o
cl(

|istech,žezměna UP č.2 nepočítá
s rozšířením
Musímse ohraditproti komentářiZšv Rynho|eckých
..je
p|ochatěžby|upků.
rnýkres zce|azřetelněoznačena
|omu.Na mapce,. Koordinační
p|ánu
územním
P|ochaoznačená
Z2.3,tedyVlastnězbouranýstanýRynholegby|av původním
Pročse
ČLUZ.
označena
z ve|ké
částijako
obytnázónaa dnesje zdeveřejnázeleň.Totopožadova|
tímtozpůsobemfirmě vyhově|oa ustoupi|ose od budoucízástavbya s tími od návrhukomunikace,
kanaIizace
vodya dalších
sítí?
žezadáníby|o
ke změněč.2,UP č'2,,Vúdajích
o zadáníuvádíte,
V dokumentaci
,,odůvodnění
pro
pos|a|o
připomínkv
Rynho|ec
23.2.zoo9,
a
nebylo
k nim přih|édnuto
6.5'20o9.
Sdružení
schvá|eno
Jak
od obce,žebylyzaslánypozdě.Tedytakřka 3 měsícepřed schvá|ením'
s písemnýmodůvodněním
!
toto vYsvět|íte?
uvedeno,žepás zeleněrespektuje
stanovenou
hraniciPoPD.D|eČLUZ
a p.
v tésamédokumentacije
Dyntartvrdí,žedo tohoto prostoruse s těžbouneuvažuje.
Je toto písemněuvedeno?Pročze|enýpás
nekopíruje
tzv. Bí|oucestu,neprocházípoInostmi,čemousk|ádkou,ask|ádkoukamenivaa nevyhne
se zahradám?Něcojinéhoje vywořit ze|enýpás na poli a něcojinéhoje vytvořittento pás
v zahradách.
pročne|zeVytvořittuto izo|ační
ze|eňna pozemkuPoPD
Pokudjsou úmys|y
ČLuza Eko|ogietak čisté,
a kopírovatBí|oucestu?
o neprodání
Pozemkypod zelenýmpásem mohoub'/tpřevedenyna obec,s písemnýmproh|ášením
právopro nynější
Financovat
Rynho|ce)
samotnýuýkup
ČLuzu(např.předkupní
v|astníky
čiobčany
pozemků
majite|em
by mě|ČLUza Ekologie,
by mě|abýtobecRynho|ec.
zásob,Báňskýúřad
PoPD z nerostných
PokudčLUZpodána Báňs|cý
úřadnávrhna vyjmutíprostoru
má pravomoctoto vyjmutíschvá|it.
pozemkyurčené
k p|něnífunkce
uvedeno,že,,Změnouč.2nejsoudotčeny
Dá|eje zde nepravdivě
Iesa.,.
V da|šíčásti
se hovoříopře|ožce
tuneluČD.Tatostavbaevidentnězasahujedo krajinného
prvkuRynholecké
a tedy d|eméhonázoruzasahujedo
břízky,jeho roz|ohuvýraznězmenšuje,
porostutohoto krajinného
prvku.
Vzrost|ého
je uvedeno,že,,Návrhrespektujeochranua rozvo'j
V dokumentaci,,změnač.2 UP obce Rynho|ec,,
jak urbanistických
zrušení
obytnézóny
a architektonických,
tak i přírodních,..Je
všechhodnotúzemí,
přírodních
hodnot?.Je
lomurozšířenÍ
RYnho|ce
rozvojemurbanizmu?
v místěstarého
Je rozšířenÍ
pásu od Bí|é
posunzelenéhoizo|ačního
hodnotnebo
ztr.ýšení
čirozvojpřírodních
cestYk obcijakéko|i
jen přínosem
pro rozvojpodnikání
firemČt-uz
a erotoetr
cestu
uIicea tzv.Bí|ou
komunikace
konecVodárenské
V dokumentaci'ie
chybnězakres|ena
spojující
je uvedenože,,nedojde
(USES).
prvkůuzemnístabiIity..
Není
k narušeníjednotlivých
V dokumentaci
je
prvkem
pře|ožka
prvkuRynho|ecké
břízkykterý
čDzasáhnedo kra.|inného
to pravda uvažovaná
USES.
Rynho|ce
a občané
Pře|ožka
čDmá bly'tveřejněprospěšnástavba.Je si vědomoobecnízastupite|stvo
pozemků..'..')
možnýchdůsledků
tohoto kroku?(např.Vyv|astnění
zrušení
čiomezení
DIeinformací
z Krajského
úřaduje jížv jednáníposouzení
ýznamu a možnosti
obec neinformova|a?
krajinnéhoprvkuRynho|ecké
břízky.Pročo tomto nikohoz občanů

|omua skládky,ale skutečnosti
a postupf. čLUzjsou jiné.
Rád bychvěři|tvnenímo nerozšiřování
dwod, pročby směrem
Směremke skládcejižČLUztěžípřesněpod|ehranicePoPD a nenínejmenší
p|án
k tune|upostupova|jinak'
Projekttěžbyse dá změnit,ale tentoúzemní s žádnoutakovouto
změnounepočítá.
kdep
P. starostai já jsmeby|imimojinépřítomnijednání
na obecnímúřaděv Rynho|ci
s p Perg|erem
jak,
Perg|erprohlási|,
Kdyžbuduchtít,zbourámvám ce|ýten Váš
,,budeto tak
isemto zde před|oži|.
jsem
Rynho|ec.Dá|
tu zbwečnýNash|edanou.,
a po téodeše|.Tato změneč.2 přesně koresponduje
jeho
podmínkami.
s
Proč'kdyžuždo tohoto investujetečasi penÍze,
nedotáhnemep|ánke stavu,kde budouspokojeni
nejenpodnikate|é
v oko|íobce a|eh|avněobčané
Rynho|ce?Pročse má p|ánrozvojeobce stavět
jeho
proti
občanům?
proh|ási|a
Najednomz minu|ých
zasedáníjedna
ze zastupite|ek
RYnho|ce
o budoucích
občanech
si tedakupujípozemkyu sk|ádky,
aťsi je koupíjinde,
kdyžse jim to ne|íbí,,Já
osobnějsemsi ho
,,proč
pořídi|taktéž
na straně|omua sk|ádky,a|ekdyžjsemho kupova|,by|provozčLUZUv neprostém
povolenívr 2010.V roce2003se Vevšítichosti
povo|ení
prodlouži|o
út|umu
a sk|ádcekončilo
do
2034.Kdoz občanů
to věděl?Pročtedyonenzastupitel
odsouh|asiI
zrušeníobytné
zónyv místě
starého
Rvnho|ce?

2I.7.ZOIO
RomanTuček

