Zápis
z veřejného jednání zastupitelstva obce v Černíkovicích, konaného dne
13. 3. 2014 v 19, 00 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice
Místo konání: společenská místnost DPS Černíkovice
Datum konání: 13 .3. 2014 v 19,00 hodin
Přítomno: 9 členů zastupitelstva
( Milan Hlavsa, MUDr. Josef Stodůlka omluveni)
Předsedající p. Dušek přivítal členy zastupitelstva a hosty dnešního jednání OZ .
Konstatoval, že dnešní zasedání je usnášení schopné.
Požádal všechny přítomné, aby povstali a minutou ticha uctili památku zesnulých spoluobčanů.
Program jednání :
Program:
1. Zahájení, volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Kontrola usnesení z minulého jednání
3. Zpráva starosty obce
4. Seznámení s rozpočtovým opatřením od posledního veřejného zasedání do 31. 12. 2013
5. Hospodaření obce za rok 2013 a PO ZŠ a MŠ Černíkovice
6. Návrh rozpočtu na rok 2014
7. Projednání PD na výměnu vnitřního vodovodního řádu s výměnou zdravotní techniky a
úpravou dle hygienických a požárních předpisů
8. Projednání studie na stavební přestavbu OÚ
9. Projednání příprav revitalizace vodního toku Bělá
10. Projednání finančního příspěvku na činnost Sdružení Splav
11. Různé
12. Diskuse
13. Usnesení a závěr
Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0
1.
Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil předsedající p. V. Dušek.
Do návrhové komise byli navrženi pan Josef Šitina, Ing. Petr Víteček , ověřovateli zápisu Mgr. Hana
Jakubcová a Zdeněk Šitina, zapisovatelkou dnešního jednání paní Zdenka Jedlinská.

Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0

2. Kontrolu usnesení z minulého jednání provedl místostarosta J. Školník
Starosta vysvětlil - knihy , inzerát na odprodej ve zpravodaji, následně odvoz do sběru
- vodní tok, odlov ryb zajišťuje spolek, který v této lokalitě působí , ne projektant

- žádost na opravu pomníku, granty jsou jen na kulturní památky, v rozpočtu je proto
s touto opravou počítáno
- oprava kapličky
- SDH Domašín, stropní trámy jsou narušeny, byly oškrabány, očištěny a ošetřeno
nátěrem proti červotoči a houbovým chorobám (lignofox), v půdním prostoru volný
komín se zazděným trámem

3. Zpráva starosty
Pan starosta ještě jednou přivítal přítomné zastupitelé.
od počátku roku již proběhla - inventarizace majetku
příprava návrh rozpočtu na rok 2014
jednání finančního a kontrolního výbor
jednání týkající se přestavby OÚ
jednání ohledně příprav projektu týkajícího se vodovodního řádu atd.
MŠ více v dalších bodech
jednání o podání žádosti na revitalizaci vodního toku Bělá
jednání se zástupcem fi. ZEAS Trnov, znečišťování komunikací,
dar navýšený o 50.000,- Kč/ rok
Dále je naplánováno po domluvě s panem Kollowratem odstranění stromů a větví okolo hřbitova firmou
Pross. Připravuje se také bezúplatný převod dřeva na opravu nového vstupního prostoru na místního
kostela. Je třeba řešit s panem Štěpánkem zhoršující se situaci v okolí KD o sobotních akcím a tím i
spojený nepořádek po obci. Ve zpravodaji bude dotazník týkající se založení Spolku důchodců v naší obci.
V letošním roce je nutné vyzvat opět SÚS ohledně odstranění kaluží před prodejnou potravin. Financovat
obruby okolo chodníků bude obec, SÚS se postará o asfaltový koberec a odstranění již zmíněných kaluží.
Pavel L. – střecha kapličky v Domašíně není v dobrém stavu
Starosta – časem se střecha musí opravit, prozatím na tyto opravy nejsou možné sehnat granty
4. Projednání rozpočtového opatření č. 10,11,12
Seznámení s úpravou rozpočtu od minulého OZ jak bylo v usnesení č. 19, II. schvaluje bod 2
ze dne 11. 12. 2013
Viz. přílohy
Hlasovalo pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0

5. Projednání hospodaření PO Základní škola a Mateřská škola Černíkovice
Viz. příloha
Hlasovalo pro: 8
proti: 0
zdržel se: 1 Mgr. H. Jakubcová

6. Projednání projektové dokumentace připravené na výměnu vnitřního vodovodního řádu s výměnou
zdravotní techniky a úpravou dle hygienických a požárních předpisů v MŠ. Rozpočet na tuto akci je
přibližně 1.400.00,- Kč. Požární okna asi 100 tis.Kč, prozatím zamítnuto, jelikož jsou okna nová. Bylo
zkontrolováno asi 30 m kanalizace, také není třeba měnit. Budova je vybavena i hasičskými přístroji
proto i o tuto částku bude celková cena ponížena. Předpoklad ponížení na 1.200 tis. Kč. Výběrové řízení
provádí firma Dabona. Plánovaná rekonstrukce by se měla uskutečnit o letošních prázdninách. Nutné nové
protipožární dveře. Bude odstraněna i shrnovací stěna do jídelny, nahrazena dveřmi. Na tuto rekonstrukci
podána žádost o dotaci.
Hlasovalo pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
7. Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2014
Viz. příloha
Ing.Hofman – úprava tarasu v zatáčce, odstranění původních prostor pro výsadbu zeleně, nutné znovu
natřít
Ing. Pohl – tato zeď není odizolována
Hlasovalo pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0

8. Předložení a projednání studie na přestavbu budovy OÚ, studie předložena na pracovním jednání
OZ, tak i finančnímu a kontrolním výboru. Dle studie je rozpočet asi 10 mil Kč. Není zde vhodné
místo pro SDH Černíkovice.

9. Projednávání příprav revitalizace vodního toku řeky Bělé. Zpravování projektu prování firma Dabona,
která podává i žádost na grant královéhradeckého kraje. Předběžná jednání byla i s Povodím Labe a
ŽP Města Rychnov. Nejhorší situace je v zatáčce „pod Kobláskou“.
Hlasovalo pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0

10. Projednání finančního příspěvku na činnost Sdružení Splav. Sdružení požaduje částku 20,- Kč
na osobu. Zastupitelstvo navrhuje pouze 10,- Kč na osobu. Celkem tedy 7.100,- Kč.
Důvodem je konec financování těchto sdružení ke konci roku 2013. Jedná se o překlenutí let 2014-15,
pak by měly opět být financovány penězi z evropské unie.
Hlasovalo pro: 6
proti: 0
zdržel se: 3 L. Pavel, Z. Šitina

Mgr. H. Jakubcová

11. Různé
A. Projednání prodeje pozemků par.č. 550/12 pro RWE GasNet,s.r.o. který je vlastníkem regulační
stanice umístěné na tomto pozemku.
Hlasovalo pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0

B. Projednání umístění sloupu VO na pozemku manželů Kotyzových. OZ navrhuje požádat
manželé Kotyzovi o zpřístupnění pozemku a odstranění VO na náklady obce, odhad 3000,- Kč.
Hlasovalo pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0

C. Projednání žádosti manželů Kovářových na zrušení předkupního práva. Parcela byla prodána
manželům Kovářovým v roce 2009. V současné době mají zaměstnání mimo republiku. Pan Kovář žádá
podle smlouvy pozemek ke zpětnému odkupu a o výmaz předkupního práva, nebo pozemek prodat přes
Obecní úřad. Obec má především zájem na tom, aby se s pozemkem nespekulovalo. Parcelu obec nabídne
jako volnou novým zájemcům. OZ zastupitelstvo proto navrhuje zamítnout žádost o zrušení předkupního
práva.

Hlasovalo pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0

D. Upozornění na zhoršující se pořádek v obci vždy po pořádání kulturní akce pro mládež (popelnice,
značky). Návrh na zaslání písemného upozornění pana J. Štěpánka, pokusit se o lepší kontrolu účastníků
diskoték.

E. Projednání podání žádosti na protipovodňová opatření pro Obec Černíkovice, je vypsána poslední
výzva na dotace ze SFŽP, kdy je podíl obce 10%. Na sídliště Záhumna přidat ještě 5 reproduktorů.
Realizace tohoto projektu by byla až v roce 2015. Podklady včetně povodňového plánu se musí zpracovat
již v tomto roce, záloha a nový povodňový plán asi 60 tis.Kč. Předpokládaná cena 1.600 tis. Kč bez DPH
Hlasovalo pro: 9
proti: 0

zdržel se: 0
12. Diskuze
Jiří Školník – nabídka na nové internetové stránky pro obec, přenechat již novému zastupitelstvu
Jiří Školník – zpravodaj, poptávka ceny na barevnou obálku, či novou tiskařskou firmu
Ing. M. Hofman – jak to v současné době vypadá s uzavřením České pošty v obci
starosta – nová vláda o uzavírání pošt prozatím neusiluje ba naopak
Jiří Školník – podání žádosti o grant na výsadbu stromků přes ŠKODA a.s
Starosta - Mikroregion Rychnovsko, granty na vybavení škol a školek stavebnicí Merkur
Jiří Školník - z programu ŠKODA je možnost i grant na bezpečnost v obci, ale u nás prozatím nemáme
využití
Usnesení č. 20 přečetl Ing. Petr Víteček
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání OZ
2. Zprávu starosty
3. Rozpočtová opatření č.10, č.11 a č. 12

II.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Schvaluje
Hospodaření obce za rok 2013
Hospodaření PO ZŠ a MŠ Černíkovice dle přílohy
Návrh rozpočtu na rok 2014
Projektovou dokumentaci na výměnu vnitřního vodovodního řádu s výměnou zdravotní techniky a
úpravou dle hygienických a požárních předpisů v MŠ se zadáním výzvy k podání nabídky včetně
zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky firmou Dabona s.r.o. Rychnov nad
Kněžnou.
Podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu životní prostředí
Královéhradeckého kraje na projektovou dokumentaci pro projekt „Revitalizace vodního toku
Bělá, oprava nátrží“.
Finanční prostředky na zachování činnosti Místní akční skupiny Sdružení Splav ve výši 10,- Kč
Na obyvatele, v celkové výši 7.100,- Kč
Prodej části pozemku par. č. 550/12 pro RWE GasNet,s.r.o. který je vlastníkem regulační stanice,
číslo stavby 390112 včetně jeho součástí a příslušenství.
Podání výzvy na Protipovodňová opatření pro Obec Černíkovice, dle vypracované studie k získání
dotace ze SFŽP.

III. OZ zamítá
1. Žádost manželů Kovářových o zrušení předkupního práva

IV. Ukládá starostovi
1. Zaslat dopis nebo ústně požádat manželé Kotyzovi o uvolnění zaploceného sloupu veřejného
osvětlení k jeho odstranění
2. Zaslat dopis panu Josefu Štěpánkovi k lepší kontrole rozcházející se mládeže z kulturních akcí
3. Zadat zpracování studie na novou autobusovou zastávku u pomníku padlých
4. Nabídnout manželům Kovářovým případný prodej parcely jiné osobě.

V Černíkovicích 20.3.2014
Zapsala: Zdenka Jedlinská
Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Hana Jakubcová
Zdeněk Šitina

podpis:
podpis:

Starosta: Václav Dušek

podpis:

