VÝPIS USNESENÍ č. 34
ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Černíkovice, konaného dne
25.9. 2018 od 19.00 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 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 po dobu nejméně 7 dní, a to od 17. 9. 2018 do 25. 9.
2018. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce www.cernikovice.cz informace o
konání zastupitelstva.
Předsedající konstatovala, že přítomno je 9 členů zastupitelstva z celkového počtu 11 členů
zastupitelstva (viz. prezenční listina – příloha č. 1/us34), 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 rozpočtových opatření č. 7 a 8/2018
5. Projednání průzkumu trhu – rozšíření MŠ
6. Projednání smlouvy o dílo
7. Projednání smlouvy o poskytnutí služeb
8. Projednání mimořádné odměny členům zastupitelstva
9. Diskuze
10. Usnesení, závěr
Hlasování: Pro: 9
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

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

Proti: 0

Zdrželi se: 1

1c. Volba ověřovatelů a zapisovatele
Usnesení: Zastupitelstvo obce Černíkovice volí ověřovateli pana Romana Hubálka a pana Jaroslava
Krištufa. Zapisovatelkou dnešního jednání je Kristýna Vodrážková.

Hlasování: Pro: 7
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 shrnula uplynulé volební období.
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 2: Zastupitelstvo obce Černíkovice bere na vědomí zprávu
starostky obce.

4a. Projednání rozpočtového opatření č. 7/2018
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 4: Zastupitelstvo obce Černíkovice bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 7.
Příloha č. 2/us34

4b. Projednání rozpočtového opatření č. 8/2018
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Černíkovice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018.
Příloha č. 3/us33
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 1, bylo schváleno.
Hlasování o rozpočtovém opatření proběhlo až po schválení bodu č. 8.

5. Projednání průzkumu trhu – rozšíření MŠ
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 3: Zastupitelstvo obce Černíkovice bere na vědomí průzkum
trhu – rozšíření MŠ.

6. Projednání smlouvy o dílo
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Černíkovice schvaluje smlouvu o dílo na rozšíření MŠ.
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 2, bylo schváleno.

7. Projednání smlouvy o poskytnutí služeb
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Černíkovice schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb s firmou
CENTROPOL ENERGY, a.s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem na dodávku elektřiny pro
rok 2019 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 3, bylo schváleno.

8. Projednání mimořádné odměny členům zastupitelstva
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Černíkovice schvaluje mimořádnou odměnu starostce obce ve výši
jednonásobku nejvyšší odměny, která jí v souvislosti s výkonem funkce náleží za měsíc. Odměna,
za aktivní přístup ve věci zateplení a rozšíření MŠ a plnění úkolů schválených v rozpočtech ve
volebním období.
Hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 4, bylo schváleno.

9. Diskuze
Bez usnesení

10. Závěr
Bez usnesení
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

