Zápis
z veřejného jednání obecního zastupitelstva v Černíkovicích, konaného dne
21. 5. 2015 v 19.30 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice
Místo konání: společenská místnost DPS Černíkovice
Datum konání: 21. 5. 2015 v 19.30 hodin
Přítomno:
10 členů zastupitelstva (omluvena Irena Čeplová)
V průběhu bodu č. 3 přišel Milan Hlavsa
Předsedající starostka přivítala přítomné členy zastupitelstva na dnešním jednání OZ.
Konstatovala, že zasedání je usnášeníschopné.
Program jednání:
Program: 1. Zahájení, volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Kontrola usnesení z minulého jednání
3. Zpráva starostky
4. Projednání rozpočtového opatření a hospodaření obce za I. čtvrtletí 2015
5. Projednání Smlouvy o bezúplatném převodu majetku a smlouvu o zřízení věcného práva č.
UZSVM/HRK/1287/2015-HRKM - MŠ
6. Seznámení se závěrečným účtem DSO Vodovodní svaz Císařská studánka Solnice za rok
2014 včetně účetní závěrky
7. Projednání hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černíkovice za rok 2014
8. Projednání nabídky na odprodej budovy čp. 141 včetně přilehlých pozemků od ZS
Černíkovice
9. Projednání připravené projektové dokumentace a rozpočtu na obnovu zábradlí u II/321
Domašín
10. Projednání žádosti p. Vladimíra Soukupa, Přepychy 212 o přijetí do DPS Černíkovice
11. Různé
12. Diskuze
13. Usnesení, závěr
Hlasovalo pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
1.
Jednání zastupitelstva obce zahájila a řídila předsedající paní starostka Zdenka Jedlinská. Do
návrhové komise byli navrženi Ing. Petr Víteček a Zdeněk Šitina, ověřovateli zápisu Josef Šitina a
MUDr. Josef Stodůlka, zapisovatelkou dnešního jednání paní Klára Stillerová.
Hlasovalo pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0

2. Kontrolu usnesení z minulého jednání provedl místostarosta J. Školník.
Starostka vysvětlila:
- Pan Čiháček uhradil veškeré pohledávky, pozemky má nadále pouze v pronájmu.
- Ze strany občanů zatím není zájem o kontejnery na bioodpad, stále ho vozí k Třebešovu.
S panem Peterou je domluveno, že stačí zavolat a kontejnery budou přistaveny. V příštím čísle
zpravodaje bude informace, co všechno patří do bioodpadu.
- Smlouvy odsouhlasené na minulém zasedání jsou podepsané a peníze od Vodovodního svazu
Císařská studánka už byly připsány na účet.
3. Zpráva starostky, krátké shrnutí probíhajících a dokončených akcí.
-

prodaná 1 stavební parcela → použito jako mimořádná splátka úvěru
dokončeny úpravy na hřbitově
řešily se sousedské vztahy (pes zakousl slepice)
proběhla kontrola na DPS od hasičů → uvedené závady se odstranily
proběhl sběr velkoobjemového odpadu, ve kterém se objevilo velké množství plastů
stále probíhá prodej stavební parcely mezi p. Hermanovou a p. Mertelíkovou
obnoveno antukové hřiště

V průběhu bodu č. 3 přišel Milan Hlavsa, hlasování od bodu č. 4.
4. Projednání rozpočtového opatření a hospodaření obce za I. čtvrtletí 2015.
Přílohy
-

p. Krištuf – dle propočtu budou na konci roku chybět peníze v rozpočtu
starostka – jsme teprve na začátku roku, do pololetí se zvýší příjmy, zejména o daně
Hlasovalo pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0

5. Projednání Smlouvy o bezúplatném převodu majetku a smlouvu o zřízení věcného práva č.
UZSVM/HRK/1287/2015-HRKM – MŠ.
Příloha
-

p. Školník – jedná se o pozemek č. 550/32 v areálu MŠ, jeho účetní hodnota je 1912,42 Kč
p. Dušek – o tento převod se usiluje už 9 let
Hlasovalo pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0

6. Seznámení se závěrečným účtem DSO Vodovodní svaz Císařská studánka Solnice za rok 2014
včetně účetní závěrky.
Příloha
ZO bere bod č. 6 na vědomí.
7. Projednání hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černíkovice za rok 2014.
Příloha
-

-

Přebytek hospodaření ve výši 110.574,78 Kč využít takto:
o 15.000 Kč odměny personálu kuchyně
o 95.571,78 Kč do rezervního fondu – na opravy, např. sporáku nebo nákup nového
pokud se cena opravy bude blížit ceně nového, tak se spíše koupí nový
Hlasovalo pro: 9
proti: 0
zdržel se: 1 (Stodůlka)

8. Projednání nabídky na odprodej budovy čp. 141 včetně přilehlých pozemků od ZS Černíkovice.
Příloha
-

starostka – je třeba svolat investiční komisi a domluvit prohlídku kanceláří
p. Krištuf – nabízená cena je docela vysoká, od odhadu se liší cca o 2 miliony Kč

Hlasování o bodu č. 8 přesunuto po prohlídce objektu.
9. Projednání připravené projektové dokumentace a rozpočtu na obnovu zábradlí u II/321 Domašín a
vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby.
Příloha
-

p. Krištuf – dodaná cenová kalkulace se liší od položky dané do rozpočtu na tuto akci
p. Školník – nejvyšší položka v kalkulaci je železná výplň
starostka – bude vypsané výběrové řízení a osloví se i další firmy
Hlasovalo pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0

10. Projednání žádosti p. Vladimíra Soukupa, Přepychy 212 o přijetí do DPS Černíkovice.
Příloha
-

starostka – žádost je přijatá, samozřejmě mají přednost místní, podmínkou přijetí je TP
v obci a odebírání služeb pečovatelky

ZO bere bod č. 10 na vědomí.

11. Různé
a) Podpis smlouvy o spolupráci s Královéhradeckým krajem na akci „Rozšíření průmyslové zóny
Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné, dopravní a technické infrastruktury“
-

-

starostka – nás se to týká ohledně obchvatu Domašína
p. Krištuf – smlouva s KHK musí být, byli by jsme sami proti sobě, ale měly by se
podniknout další kroky, aby obchvat nevedl kolem Domašína
p. Dušek – s tím už nepůjde nic dělat, takhle je obchvat dán i ÚP obce
p. Krištuf – jestli dojde k přehodnocení záměru, tak by se mělo změnit i umístění obchvatu
p. Stodůlka – tento záměr se už asi nezmění
p. Krištuf – domluvit se se Solnicí, které se rozšíření zóny také týká, a podniknout kroky
k přehodnocení záměru, aby obchvat nešel obytnou zónou, na další jednání se pokusím
získat další informace
p. Školník – na schůzkách s KHK navrhnout úmysl ohledně vedení obchvatu
Hlasovalo pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0

b) Projednání nabídek na dětské hřiště na sportoviště v parku a oslovení vybrané firmy
-

p. Školník – byly osloveny 3 firmy, kterým byly dány požadavky na určité prvky a cenu,
také dostaly nákres místa, kde se hřiště plánuje
starostka – hřiště by mělo být umístěno za antukovým hřištěm a u tenisové zdi
p. Šitina J. – tráva se bude pod prvky špatně vysekávat, bude se upravovat podklad?
p. Školník – ano, podklad se samozřejmě upraví
p. Krištuf – zabetonování prvků provede firma nebo my? Aby později nebyly problémy
např. s reklamací
p. Školník – zatím je vše ve fázi vyjednávání, konečné podmínky se teprve dohodnou

Hlasování pro vybranou firmu TR Antoš s.r.o. – dětská hřiště, Turnov
Hlasovalo pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
c) Změnu dodavatele na nové webové stránky obce od firmy Galileo corporation s.r.o.
-

-

p. Školník – v minulém roce nás oslovila zástupkyně firmy Galileo Corporation s.r.o.
s nabídkou na nové stránky, nyní jsem ji znovu kontaktoval, jestli nabídka stále platí, ta tedy
platí a co nejdříve se s ní domluví schůzka
p. Stodůlka – jaké jsou podmínky od současného poskytovatele, aby se naplatilo penále
p. Školník – na přesné podmínky se ještě musíme podívat
Hlasovalo pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0

12. Diskuze
a) sběr velkoobjemového odpadu
-

-

p. Školník – do budoucna může být problém, protože se tam nyní objevil odpad, který do
velkoobjemového nepatří, zejména plasty a také nebezpečný a elektroodpad, a ty se sbíraly
14 dní před tímto odpadem
starostka – ve zpravodaji se každou chvíli objevuje informace, kam který odpad patří
- obsah kontejnerů se nelíbil svozové firmě

b) p. Šitina J. – SDH Černíkovice už mají své stránky, šel by na ně dát odkaz na stránky obce?
p. Školník – odkaz se dá na nové stránky, na kterých budou mít zastoupení všechny organizace
obce
c) J. Šitina – poděkoval za zapůjčení sportovního areálu na okrskovou soutěž hasičů a starostce za
oficiální přivítání soutěžících
13. Usnesení, závěr
Usnesení č. 5 přečetl Ing. Petr Víteček
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
z veřejného jednání OZ, konaného 21. 5. 2015 v společenské místnosti DPS v Černíkovicích.
Obecní zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání OZ
2. Zprávu starostky obce
3. Hospodaření obce za I. čtvrtletí 2015
4. Závěrečnou zprávu se závěrečným účtem a přezkoumání hospodaření Vodovodního svazu Císařská
studánka včetně účetní závěrky
5. Žádost pana V. Soukupa, Přepychy 212 o přijetí do DPS Černíkovice

II. Schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 1
2. Smlouvu o bezúplatném převodu majetku a smlouvu o zřízení věcného práva
č. UZSVM/HRK/1287/2015-HRKM na poz. parcelu č.550/32, ostatní plocha (v areálu MŠ) a
pověřuje starostku podepsáním této smlouvy
3. Hospodaření Příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Černíkovice dle přílohy
4. Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby Obnova zábradlí u II/321 Domašín
5. Smlouvu o spolupráci s Královéhradeckým krajem na akci „Rozšíření průmyslové zóny
Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné, dopravní a technické infrastruktury“ a pověřuje
starostku podepsáním této smlouvy
6. Změnu dodavatele na nové webové stránky obce od firmy Galileo corporation s.r.o.
7. Dodávku herních prvků firmou TR Antoš s.r.o. Turnov, dle cenové nabídky

III.Ukládá:
Investiční komise a starostka
Zajistit možnost prohlídky nabízené budovy čp. 141 včetně přilehlých pozemků a odpovědět
Zemědělské společnosti a.s. do konce června 2015.
IV. Zamítá:

V Černíkovicích 21. 5. 2015
Zapsala: Bc. Klára Stillerová
Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Josef Stodůlka
Josef Šitina

Starostka:

Zdenka Jedlinská

