VÝPIS USNESENÍ č. 6
ze zápisu z mimořádného veřejného jednání Zastupitelstva obce Černíkovice,
konaného dne 25. 4. 2019 od 19.00 hodin v kanceláři OÚ Černíkovice
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Předsedající starostka přivítala přítomné členy zastupitelstva a hosty na dnešním jednání
OZ. Zasedání Zastupitelstva obce Černíkovice (dále též jako „Zastupitelstvo“) bylo zahájeno v
19:00 hodin starostkou obce Zdenkou Jedlinskou (dále jako „předsedající“). Předsedající
konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 odst. 1, zákona č.128/2000 Sb., o
obcích. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu obce
Černíkovice zveřejněna v souladu se zákonem, a to od 18. 4. 2019 do 25. 4. 2019. Současně byla
zveřejněna na webových stránkách obce www.cernikovice.cz informace o konání zastupitelstva.
Předsedající konstatovala, že přítomno je 10 členů zastupitelstva z celkového počtu 11
členů zastupitelstva (viz. prezenční listina – příloha č. 1/us6), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

1a. Volba členů návrhové komise
Usnesení: Zastupitelstvo obce Černíkovice volí členy návrhové komise pana MUDr. Josefa
Stodůlku a pana Romana Hubálka.
Hlasování: Pro: 8
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 2

1b. Volba ověřovatelů a zapisovatele
Usnesení: Zastupitelstvo obce Černíkovice volí ověřovateli pana Jaroslava Krištufa a pana
Josefa Šitinu. Zapisovatelkou dnešního jednání je Kristýna Vodrážková.
Hlasování: Pro: 8
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 2

1c. Schválení programu
Usnesení: Zastupitelstvo obce Černíkovice schvaluje program v tomto znění:
Program:
1. Zahájení, volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu
2. Projednání Dodatku č. 2
3. Projednání žádosti o byt v DPS RK
4. Diskuze
5. Usnesení, závěr
Hlasování: Pro: 10
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

2. Projednání Dodatku č. 2
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Černíkovice schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
„Rekonstrukce MŠ Černíkovice“, na základě podkladů: Zápis o předání a převzetí dokončeného
díla a Rozpočtu víceprací a méněprací, upravující cenu díla (vyčíslení výše skutečné uhrazené
ceny) a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 2.
Hlasování: Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 1, bylo schváleno.

3. Projednání žádosti o byt v DPS RK
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Černíkovice schvaluje podání Žádosti o byt v Domě se
stálou pečovatelskou službou v Rychnově nad Kněžnou, panu Antonínu Suchánkovi,
Černíkovice 31 s tím, že jednorázový poplatek za přijetí do DPS bude hradit žadatel (rodina
žadatele) dle vyjádření na Příloze k žádosti o pobytovou sociální službu – domov pro seniory ze
dne 15. 4. 2019.
Hlasování: Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 2, bylo schváleno.

4. Diskuze
Bez usnesení.

5. Závěr
Bez usnesení.
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