Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 1.10.2014.
Program zasedání:
1) Uvítání a kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu zasedání,
volba ověřovatelů zápisu.
2) Schválení zápisu a kontrola usnesení z minulého zasedání.
3) Závěrečné zasedání zastupitelstva.
4) Různé.
5) Závěr.
Přítomni: Ing.Líbal, Ing.Hrnčíř, M.Grandová, Mgr.Kvasnička, K.Vašata.
Omluveni: P.Tojnar.
Nepřítomni: PaedDr.Bezrová.
K bodu:
1) V 18.05 bylo zasedání zahájeno uvítáním přítomných občanů obce a
zastupitelů, přítomno 5 členů ZO, zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni Ing.Líbal a pí.Grandová.
2).Zápis a usnesení z minulého zasedání byly bez připomínek a staly se tak
právoplatnými.
3)Starosta poděkoval všem členům stávajícího zastupitelstva za výdrž a
zodpovědný přístup k výkonu pozice zastupitele v uplynulém volebním
období.
4). a) V tomto bodě musela být bohužel projednána nepříjemná záležitost, a
tou je naprosto zásadním způsobem zákony porušující přístup pana Mgr.
Lubomíra Vika ke stavbě RD. Rok a půl zpět (červenec 2013) jsme zde řešili
zahájení jeho stavby bez jakýchkoli povolení jak ze strany SÚ Černilov a OÚ
Divec, tak ze strany některých sousedů. Byl mnou osobně několikrát
upozorněn, aby zmíněnou situaci napravil, dokonce mu byla poskytnuta ze
strany SÚ Černilov v dubnu 2013 lhůta na doplnění všech potřebných
dokumentů, přestože již černou stavbu zahájil. I když toto několikrát slíbil,
v tomto bodě nevyvinul směrem k legalizaci zmíněného počátečního stádia
stavby žádné aktivity. Naopak s odstupem roku celou stavbu dokončil, čímž
porušil veškeré povinnosti, které jsou ostatní občané ČR v souladu se
Stavebním a jinými zákony povinni splnit. Koncem loňského roku došlo
k podobnému kroku ze strany jiného stavebníka, který sice zažádáno měl,
ale stavební povolení ještě nebylo vydáno… postup SÚ Černilov byl striktní,
okamžité zastavení veškerých činností na staveništi s hrozící pokutou. Na
zmíněnou stavbu musí obec nahlížet jako na černou stavbu se všemi
důsledky a SÚ Černilov přistoupí jako garant dodržování všech zákonem
nařízených povinností k nápravě, jak je tomu ve všech ostatních případech.

Takovýto přístup by obci do budoucna mohl způsobit nemalé obtíže
s černými stavbami.
4) b) Starosta informoval o průběhu stavebních prací na zateplení OÚ.
Zasedání bylo ukončeno v 18.40.

………..…………..
Ověřovatel zápisu
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Ing.Roman Hrnčíř

