Zápis
z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Černíkovice, konaného dne
10.listopadu 2014 v 19,00 hodin ve společenské místnosti ZS Černíkovice a.s.
Místo konání : společenská místnost ZS Černíkovice a.s.
Datum konání: 10. listopadu 2014 v 19,00 hod.
Přítomno :
11 členů obecního zastupitelstva /dle presenční listiny/,
Předsedající p. Dušek přivítal členy zastupitelstva i hosty. Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné.
Pan starosta Václav Dušek poděkoval jménem svým ale i jménem všech občanů všem, kteří pracovali
dlouhodobě nebo kratší dobu v zastupitelstvu, výboru nebo komisi, za rozvoj a příjemný život v naší obci
a bývalé zastupitele odměnil malým dárkem za jejich práci.
Dále pan starosta V. Dušek přečetl výsledky voleb do zastupitelstva obce Černíkovice a poté byl přečten
slib, kdy každý nově zvolený zastupitel před svým podpisem nejprve pronesu slovo „Slibuji“ a tím složil
svůj slib a stal se zastupitelem obce, při kterém obdržel osvědčení.
Předsedající
Jedlinskou

určit ověřovatele zápisu Ing.Petra Vítečka a Milana Hlavsu, zapisovatelkou Zdenku

Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se: 2 (Hlavsa,Víteček)
Dále byl přečten program dnešního ustavujícího jednání.
Program jednání :
1a/ schválení zapisovatelky paní Zdenky Jedlinské po celé dnešní ustavující jednání a schválení
předsedajícího po volbě starosty a místostarosty, kterou převezme nově zvolený místostarosta
1b/ Určení funkcí (uvolněný-neuvolněný), způsob hlasování
2/ Volba starosty a místostarosty
3/ Zřízení finančního a kontrolního výboru, určení členů výborů
4/ Volba předsedy finančního výboru a členů výboru
5/ Volba předsedy kontrolního výboru a členů výboru
6/ Volba předsedy a členů investiční komise
7/ Volba předsedy a členů komise ŽP a veřejného pořádku
8/ Rozhodnutí o odměnách za výkon neuvolněných členů zastupitelstva
9/ Volba zástupce do VSCS,Dolní Bělá, Mikroregion Rychnovsko a Sdružení Splav
10/ Oznámení o struktuře Obecního úřadu
11/ Schválení platnosti stávajícího jednacího řádu Zastupitelstva obce
12/ Podání žádosti na Královéhradecký kraj, Program POV – Program č.15 POV 02-úprava
veřejného prostranství – autobusová zastávka u pomníku padlých.
13/Diskuse
14/ Usnesení a závěr
Hlasovalo pro: 11
proti : 0
zdržel se : 0

1.Jednání obecního zastupitelstva zahájil p. Václav Dušek, konstatoval, že dnešní zasedání bylo řádně
svoláno a zveřejněno na úřední desce. Konstatoval,že je přítomno všech 11 zastupitelů. Zapisovatelkou
p. Zdenka Jedlinská a po zvolení starosty a místostarosty převezme předsedajícího pan místostarosta.
Žádné jiné stanovisko nebylo navrženo.
Hlasovalo pro: 11
proti : 0
zdržel se : 0
Návrh programu bod č. 1 shcválen.
1b/ Bylo navrženo, aby uvolněná funkce byla jen funkce starosty,ostatní funkce jsou neuvolněné
dále bylo navrženo aby se hlasovalo veřejně, zvednutím ruky
Žádný jiný návrh nebyl vznesen.
Hlasovalo pro: 11
proti : 0
zdržel se : 0
Návrh programu bod č. 1b schválen.
2. Na post starosty je navržena ze Sdružení nezávislých kandidátů „Za rozvoj obce“v souladu s § 84
odst.2 písm.k), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích paní Zdenka Jedlinská a na post místostarosty je
navržen ze Sdružení nezávislých kandidátů „Za rozvoj obce“ pan Jiří Školník, pro oba kandidáty je
hlasováno zvednutím ruky jednotlivě.
Žádné jiné stanovisko bńebolo vzneseno.
Starosta : Zdenka Jedlinská
Hlasovalo pro: 8
Proti: 0
Zdržel se : 3
(Hlavsa, Hubálek,Jedlinská)
Místostarosta: Jiří Školník
Hlasovalo pro: 10
Proti : 0
Zdržel se: 1(Školník)
Návrh programu bod č. 2 schválen.
Vzhledem k tomu, že byla zastupitelstvem schválena volba starosty a místostarosty, kterým nejprve
poblahopřál a po té předal slovo novému místostarostovi p. Jiřímu Školníkovi.
3. Povinností zastupitelstva je zřízení finančního a kontrolního výboru § 117 odst. 2 a stanovení počtu
členů těchto výborů. Na předsedu finančního výboru je navržena p. Irena Čeplová, předsedající se opět
zeptal zda má někdo jiný návrh a p. M. Hlavsa navrhl na pana Jaroslava Krištufa. Nejprve dal
předsedající hlasovat o první navrženou paní Irenu Čeplovou.

Předseda finančního výboru navržena: p.Irena Čeplová
Hlasovalo pro : 7
Proti : 3 (Hlavsa,Hubálek,Krištuf)
Zdržel se : 1 (Čeplová)

p. Jaroslav Krištuf – nehlasováno
Členy finančního výboru jsou navrženi MUDr. Josef Stodůlka a p. Eva Klapalová, návrh hlasovat
pro oba členy současně

Hlasovalo pro: 10
Proti: 0
Zdržel se : 1 (Stodůlka)

Návrh programu bod č. 3 schválen.

4. Předsedou kontrolního výboru je navržen pan Václav Dušek
Žádný jiný návrh nebyl navržen.
Hlasovalo pro: 10
Proti: 0
Zdržel se : 1 (Dušek)
Návrh programu bod č. 4 schválen.
5. Členy kontrolního výboru jsou navrženi pan Jaroslav Krištuf a Zdeněk Šitina. Návrh hlasovat
pro oba členy kontrolního výboru současně.
Žádný jiný návrh nebyl navržen.
Hlasovalo pro: 9
Proti : 0
Zdržel se: 2 ( Šitina Zd., Krištuf)
Návrh programu bod č. 5 schválen.
6. Na předsedu investiční komise byl navržen pan Josef Šitina
Žádný jiný návrh nebyl navržen.
Hlasovalo pro: 10
Proti: 0
Zdržel se : 1 (Šitina)

Členy investiční komise jsou navrženi Ing. Pavel Pohl a paní Kamila Chlumecká, návrh hlasovat
pro oba navržené členy současně
Žádný jiný návrh nebyl navržen.
Hlasovalo pro: 11
Proti: 0
Zdržel se : 0
Návrh programu bod č. 6 schválen.

7. Na předsedu komise ŽP a veřejného pořádku je navržen Ing. Petr Víteček
Žádný jiný návrh nebyl navržen.
Hlasovalo pro: 10
Proti: 0
Zdržel se : 1 (Víteček)

Členy komise ŽP a veřejného pořádku jsou navrženi Milan Hlavsa a Roman Hubálek
Žádný jiný návrh nebyl navržen.
Hlasovalo pro: 9
Proti:
0
Zdržel se: 2 (Hubálek, Hlavsa)
Návrh programu bod č. 7 schválen.

8. Návrh na měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům výborů , komisí a členům
výborů a komisí. Žádný jiný návrh nebyl navržen.
Místostarosta – měsíční odměna 4.000,- Kč
Předsedům výborů a komisí
800,- Kč
Členům výborů a komisí
500,- Kč
Hlasovalo pro: 11
Proti: 0
Zdržel se : 0
Návrh programu bod č. 8 schválen.

9. Zástupce obce do Vodovodního svazu Císařská studánka Solnice je navržen p. Václav Dušek
Žádný jiný návrh nebyl vznesen.
Hlasovalo pro: 10
Proti: 0
Zdržel se : 1(Dušek)
Zástupce do Mikroregionu Rychnovko, Dolní Bělá, MAS je navržena paní starostka
Žádný jiný návrh nebyl vznesen.
Hlasovalo pro: 10
Proti: 0
Zdržel se : 1(Jedlinská)
Návrh programu bod č. 9 schválen.

10. Projednání rozšíření struktury OÚ Černíkovice. Pracovat bude ve složení 3 pracovníků
(starosta,účetní na zkrácený úvazek a pracovník, který bude vykonávat přenesenou daňovou povinnost

(evidenci obyvatel, ověřování, czechpoint, datové stránky, el.desku, webové stránky, zpravodaj a další
administrativní práce)
M.Hlavsa – je nutné přibírat další pracní sílu – jak je to v okolních obcích
Ing. Hofnam – o kolik se zvýší náklady na mzdy
J. Školník – o rozšíření úvazku na obci bylo uvažováno již déle, v současné době není možné ponechat jen
na 2 lidech, změna byla ponechána až na nové zastupitelstvo

Hlasovalo pro: 9
Proti:
0
Zdržel se: 2 (Krištuf, Hlavsa)
Návrh programu bod č. 10 schválen.

11. Dalším bodem programu je schválení stávajícího Jednacího řádu obce
M. Hlavsa – tento problém se řešil již před 4 lety
V. Dušek - jednací řád byl konzultováno s paní Kabelkovou je v pořádku
M. Hlavsa – je třeba, aby se jednacím řádem seznámili noví zastupitelé
MUDr. Stodůlka – pokud je možnost tak přesunout schválení na příští jednání OZ
Návrh programu bod č. 11 – odloženo na příští jednání.

12. Posledním bodem dnešního programu je schválení podání žádosti na Královéhradecký kraj –
Program č. 15 POV 02 úprava veřejného prostranství – autobusová zastávka u pomníku padlých

Hlasovalo pro: 11
Proti:
0
Zdržel se: 0

Návrh programu bod č. 12 schválen.
13. Diskuse
V. Dušek – při OÚ bude pracovat i nadále SPOZ

Jedlinská – poděkování za důvěru a podporu, Poděkování odcházejícímu dlouholetému starostovi.
krátký proslov

V. Dušek – zhodnocení uplynulých 24 let ve funkci starosty včetně poděkování
- pozvání pana prezidenta, umístění mezi 4 nejlepší starosty okresu-Dobruška,Vrbice,Čermná
- připomenutí nejdůležitějších uskutečněných akcí
- poznámka o možnostech úvěrů, které obec byla schopna vždy splácet ale hlavně i díky nim
bylo možné něco dokázat a vybudovat, je nutné pokračovat v přípravách přestavby budovy OÚ,
určitě by si to již zasloužil, nejprve je třeba vyřešit zázemí pro SDH Černíkovice
Nechci se od obce odloučit, pokud bude v mých silách rád pomohu

Mgr. J.Hovorková – poděkování za dlouholetou spolupráci (18 let) nejen jako ředitelka PO ZŠ a MŠ
Černíkovice ale i jako předsedkyně SPOZu. Paní Hovorková se svém poděkování zmínila všechny
důležité body ve spolupráci obce a školy. (fasáda, keramická dílna, nové sociální zařízení, oslavy
150 let školy, vznik právního subjektu 2003, topení, nová družina, vybavení tříd, nová učebna
v MŠ ale i letošní investice v MŠ). Pod všemi akcemi je podepsán odcházející pan starosta. S přání
stálého zdraví se připojili i ostatní zástupci SPOZu.
B. Augustin – poděkování za velmi povzbudivou řeč při Vítání občánků
J. Školník – poděkování za dlouholetou práci pro obec
Ing. Hofman – pan Hofman popřál novému zastupitelstvu zdraví a úspěch, dále by byl rád za lepší
komunikace s občany, včasnou informovanost a pokud možno i zapojení nových občanů za sídliště
V. Dušek – nezapomenout na velmi dobrou spolupráci s naší družební obcí Černíkovice okres Plzeň
sever, obec má 88 obyvatel

J. Školník – zapojit všechny organizace i členy zastupitelstva při pořádání akcí
- na vybudování dětského hřiště byl již připraven projekt ale celková cena byla 450 tis. Kč,
mělo být rozděleno na dvě části – MŠ a sportovní areál, bohužel z důvodu finančních
prostředků vznik jeden herní prvek v prostorách MŠ
- vybudování zázemí u hasičské zbrojnice v Domašíně je otázkou diskuse (vše záleží na
financích) Dokončení oprav tenisového hřiště, v současné době je využíváno i antukové hřiště
kde bude také nutné zlepšit povrch
Ing. Hofman –je počítáno díky plánovanému rozvoj ŠKODA Kvasiny s obchvatem Domašína?
Jiří Školník – v územním plánu je s tímto obchvatem počítáno
V. Dušek – byl jsem na jednání v Kostelci n. Or., naše obec je na tuto možnost připravena, vše bude
záležet na výkupu pozemků, na obchvat zatím nejsou připraveny Častolovice, město Kostelec
n. Or. Má ale připraveny dvě varianty obchvatu, májí je i zahrnuty v ÚP
Při tomto rozvoji závodu v Kvasinách jsou finance rozdělovány obcím v okruhu 10 km,
bohužel naší obce se to netýká
V minulosti byla občany Domašína zaslána petice na zklidnění dopravy v obci (stále vyšší
počet vozidel)
Ing. Hofman- obec Domašín by si zklidnění dopravy zasloužila

Usnesení č. 1
OZ bere na vědomí:
1.Složení slibu všech členů zastupitelstva s předání osvědčení z rukou starosty p. V. Duška
2. zapisovatelkou jednání Zdenka Jedlinská, řízení ustavující schůze místostarosta
2.Práci SPOZU při OÚ Černíkovice
OZ schvaluje:
V souladu s § 84 odst. 2,písm.1), zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích
bod 2/.starostu obce paní Zdenku Jedlinskou
místostarostu obce pana Jiřího Školníka
bod 3/ finanční výbor ve složení předseda Irena Čeplová, členy Eva Klapalová, MUDr. Josef Stodůlka
bod 4/ kontrolní výbor předseda Václav Dušek
bod5/ členy kontrolního výboru jsou Jaroslav Krištuf a Zdeněk Šitina
bod 6/ investiční komise ve složení předseda Josef Šitina, členy jsou Ing. Pavel Pohl a Kamila Chlumecká
bod 7/ předseda komise ŽP a veřejného pořádku zvolen Ing.Petr Víteček, členy Milan Hlavsa a Roman
Hubálek
bod 8/ finanční odměny neuvolněných členů zastupitelstva
bod 9/ volba zástupců do VSCS,Dolní Bělá, Mikroregión Rychnovsko a Splav
bod 10/ novou strukturu Obecního úřadu
bod 11/ podání žádosti na královéhradecký kraj, Pogram POV –Program č15 POV 02- úprava veřejného
prostranství, autobusová zastávka u pomníku

Místostarosta J. Školník poděkoval přítomným za jejich účast a jednání obecního zastupitelstva ukončil.
V Černíkovicích dne 18.11.2014
Zapsala: Jedlinská Zdenka

Ověřovatelé zápisu: p. Ing. Petr Víteček
p. Milan Hlavsa

Starostka: Zdenka Jedlinska

podpis:
podpis:

podpis:

