VÝPIS USNESENÍ č. 19
ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Černíkovice, konaného dne
11.1. 2017 od 18.00 hodin ve společenské místnosti DPS 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 na 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 po dobu nejméně 7 dní, a to od 4. 1. 2017 do 11. 1. 2017.
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), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92
odst. 3 zákona o obcích).
1a. Zahájení
Usnesení: Zastupitelstvo obce Černíkovice schvaluje program v tomto znění:
Program:
1. Zahájení, volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulého jednání
3. Zpráva starostky
4. Projednání hospodaření k 31. 12. 2016 a rozpočtového opatření č. 9
5. Veřejnoprávní smlouvy
6. Prodej nemovité věci – pozemek p. č. 1130/5
7. Projednání odměn zastupitelů
8. Projednání souhlasu s právem provést stavbu – kanalizační a vodovodní přípojka
9. Projednání a schválení kupních smluv – pozemky za okály
10. Projednání předběžného opatření č. 1
11. Projednání podání žádosti do DPS v Rychnově nad Kněžnou
12. Projednání prodeje p. p. č. 3199/16 s předkupním právem obce
13. Revokace usnesení č. 16 – kupní smlouva Domašín
14. Projednání smlouvy o nájmu
15. Diskuse
16. Závěr
Hlasování: Pro: 10
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

1b. Volba členů návrhové komise
Usnesení: Zastupitelstvo obce Černíkovice volí členy návrhové komise pana Ing. Petra Vítečka a
paní Irenu Čeplovou.
Hlasování: Pro: 8
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

1c. Volba ověřovatelů a zapisovatele

Zdrželi se: 2

Usnesení: Zastupitelstvo obce Černíkovice volí ověřovateli pana Milana Hlavsu a pana Zdeňka
Šitinu. Zapisovatelkou dnešního jednání je slečna Kristýna Vodrážková.
Hlasování: Pro: 8
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 2

2. Kontrola usnesení z minulého jednání
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 1: Zastupitelstvo obce Černíkovice bere na vědomí kontrolu
plnění usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva obce – bez připomínek.

3. Zpráva starostky obce
Paní starostka přednesla zprávu o činnosti obce za uplynulé období.
pozemku p.č. 159/4 v k.ú. Domašín u Černíkovic
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 2: Zastupitelstvo obce Černíkovice bere na vědomí zprávu
starostky obce.

4a. Projednání hospodaření obce k 31. 12. 2016 a rozpočtového opatření č. 9
Usnesení – Zastupitelstvo obce Černíkovice schvaluje hospodaření obce k 31. 12. 2016.
Hlasování: Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 1, bylo schváleno.

4b. Projednání rozpočtového opatření č. 9
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 3: Zastupitelstvo obce Černíkovice bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 9 – bez připomínek.
Viz. příloha

5. Projednání veřejnoprávních smluv
Usnesení: Zastupitelstvo obce Černíkovice schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce na rok 2017 Tělovýchovné jednotě Sokol Černíkovice, Mysliveckému spolku Bělá
Černíkovice a Svazu dobrovolných hasičů Domašín u Rychnova nad Kněžnou, pověřuje starostku
podpisem smluv.
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 2, bylo schváleno.

6. Projednání prodeje nemovité věci – pozemek p. č. 1130/5
Usnesení: Zastupitelstvo obce Černíkovice schvaluje prodej nemovité věci – parcela č. 1130/5
(ostatní plocha) o výměře 43 m2 zapsaných v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem
pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou na LV č. 10001 zřízeném
pro katastrální území a obec Černíkovice Lukáši Valáškovi, nar. 6. 4. 1982, bytem Černíkovice 40,
PSČ 517 0, za celkovou kupní cenu 4.300,- Kč (slovy čtyři tisíce tři sta korun) tzn. 100 Kč/m2,

náklady spojené s pořízením smlouvy a vklad na katastr hradí kupující, zastupitelstvo pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 3, bylo schváleno.

7. Projednání odměn zastupitelů
Usnesení: Zastupitelstvo obce Černíkovice schvaluje projednání a zachování stávající výše odměn
neuvolněným členům zastupitelstva od 1. 1. 2017.
Hlasování: Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 4, bylo schváleno.

8. Projednání souhlasu s právem provést stavbu – kanalizační a vodovodní přípojka
Usnesení: ZO Černíkovice schvaluje smlouvu o právu provést stavbu – přípojky kanalizace a
přípojky vodovodu k novostavbě RD na pozemcích p.č. 550/13 a 1230/6 k.ú. Černíkovice,
stavebník Stejskal Martin, nar. 27. 5. 1990, Mírová 1465, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, a pověřuje
starostku podpisem této smlouvy.
Hlasování: Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 5, bylo schváleno.

9. Projednání a schválení kupních smluv – pozemky za okály
Usnesení – ZO Černíkovice schvaluje kupní smlouvy dle geomet. plánu č. 532-7/2016, a pověřuje
starostku podpisem těchto smluv.
viz. Příloha č. 19/6/a
Hlasování: Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 6, bylo schváleno.

10. Projednání předběžného opatření č. 1
Usnesení: ZO Černíkovice schvaluje předběžné rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu obce na rok
2017 bez určení konkrétní výše pro tyto rozpočtové změny. „Změny v členění dle vyhlášky o
rozpočtové skladbě ve znění změn v průběhu roku 2017“
Hlasování: Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 7, bylo schváleno.

11. Projednání podání žádosti do DPS v Rychnově nad Kněžnou
Usnesení: ZO Černíkovice schvaluje podání Žádosti o byt v Domě s pečovatelskou službou
v Rychnově nad Kněžnou, paní Janě Vašatové, Černíkovice 142 s tím, že jednorázový poplatek za
přijetí do DPS bude hradit žadatelka (rodina žadatelky), dle vyjádření schváleného zastupitelstvem
obce na žádosti.

Hlasování: Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 8, bylo schváleno.
výběrového
řízení.prodeje p. p. č. 3199/16 s předkupním právem obce
12. Projednání
Usnesení: ZO Černíkovice schvaluje prodej pozemkové parcely par.č. 3199/16 (orná půda) o
výměře 1.061 m2 , která je ve vlastnictví manželů Ing. Oldřicha a Ing. Dagmary Kovářových,
Trmická 836/1, Prosek, 190 00 Praha 9, kteří ji prodávají s předkupním právem pro Obec
Černíkovice, dle stanovených podmínek v Kupní smlouvě se smlouvou o předkupním právu dodržením termínu kolaudace, kupní cena pozemku je ve výši 397.875,- Kč, (tj. 375 Kč/m2)
manželům Martinu Jebavému a Michaele Jebavé, bytem Kubelkova 1757, 560 02 Česká Třebová,
zastupitelstvo pověřuje starostku jako „vedlejšího účastníka“ podpisem smlouvy
Hlasování: Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 9, bylo schváleno.
Pozn. Přišel zastupitel Josef Šitina.
13. Revokace usnesení č. 16 – kupní smlouva Domašín
Usnesení: ZO Černíkovice schvaluje revokaci v Usnesení č. 16, II. Schvaluje v bodě č. 3 z 8. září
2016 Nákup pozemku odděleno geometrickým plánem č. 172-123/2011pro k. ú. Domašín u
Černíkovic. Kupní cena činí celkem 4.830,- Kč (tj. 70,- Kč/m2), nové znění je Nákup pozemku
odděleno geom. plánem č. 172-123/2011 z p. p. č. 40/2 část o výměře 1 m2 a geometrickým plánem
č. 189-92/2016 odměřit z p. č. st. 34 výměru 24 m2 a z p. p. č. 40/2 výměru 44 m2, tím vznikly nové
parcely č. 481, 484 a 40/8, zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 10, bylo schváleno.

14. Projednání smlouvy o nájmu
Usnesení: ZO Černíkovice schvaluje smlouvu o nájmu st p.čís. 2/1,zapsané na LV 10001 a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 11, bylo schváleno.

15. Diskuze
Bez usnesení.
16. Závěr
Bez usnesení.
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

