VÝPIS USNESENÍ č. 16
ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Černíkovice, konaného dne
8.9. 2016 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.
Program byl zveřejněn v souladu s ustanovením § 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění.
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 obce k 26. 8. 2016 a rozpočtového opatření č. 4
5. Projednání Pojistné smlouvy JSDH Černíkovice
6. Majetkoprávní úkony
7. Nabídka na odkup pozemku č. 70/2
8. Projednání nabídky na Zpracování strategického plánu v obci
9. Projednání žádosti Klubu důchodů Solnice
10. Projednání žádosti o bezúplatný převod (darování) pozemků pod silnicí III/321 a II/321
Doplnění programu:
11. Projednání výsledků výběrového řízení „Chodník Domašín 321/II“
12. Projednání Žádosti o změnu ÚP Černíkovice, schválení „určeného zastupitele“, změna na
pozemku 550/11 veřejné prostranství na občanskou vybavenost.
13. Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2005140/2
Černíkovice, rekonstrukce zděné TS RK 0004
14. Projednání zhotovení projektové dokumentace místní komunikace Drážka
15. Projednání darovací smlouvy s Mikroregionem Rychnovsko
16. Diskuse
17. Závěr

Hlasování: Pro: 8
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
Josefa Šitinu.
Hlasování: Pro: 6
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 2

1c. Volba ověřovatelů a zapisovatele
Usnesení: Zastupitelstvo obce Černíkovice volí ověřovateli pana Václava Duška a pana Zdenka
Šitinu.
Hlasování: Pro: 6
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 2

2. Kontrola usnesení z minulého jednání
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. Zastupitelstvo obce
pozemku p.č. 159/4 v k.ú. Domašín u Černíkovic
Černíkovice bere na vědomí zprávu starostky obce.

4a. Projednání hospodaření obce k 26. 8. 2016. a rozpočtového opatření č. 4
Zastupitelstvo obce Černíkovice bere na vědomí hospodaření obce k 26. 8. 2016 – bez připomínek.

4b. Projednání rozpočtového opatření č. 4
Usnesení: Zastupitelstvo obce Černíkovice schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Viz. příloha
Hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení – bod č. 1, bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

5. Projednání Pojistné smlouvy JSDH Černíkovice
Usnesení: Zastupitelstvo obce Černíkovice schvaluje Pojistnou smlouvu č. 0500705083 pojištění
členů JSDHO Černíkovice pro případ úrazu a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení – bod č. 2, bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

6. Projednání nákupu pozemku p.č. 480, k.ú. Domašín, celková výměra 69m2
Usnesení: Zastupitelstvo obce Černíkovice schvaluje nákup pozemku p.č. 480 odděleno
geometrickým plánem č. 172-123/2011 z původního p.st. č. 34 označené jako díl „g“ o výměře 24
m2 a z původní p.č. 40/2 označené jako díl „h“ o výměře 44 m2 a pozemku p.č. 481 odděleno
geometrickým plánem č. 172-123/2011 z p.č. 40/2 o výměře 1 m2 pozemky jsou vedeny na LV č.
520 zřízeného pro k.ú. Domašín u Černíkovic a obec Černíkovice. Kupní cena činí celkem 4.830,Kč (tj. 70,- Kč/m2) a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. Viz. příloha

Hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení – bod č. 3, bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

7. Nabídka na odkup pozemku č. 70/2
Usnesení: Zastupitelstvo obce Černíkovice schvaluje nákup pozemku 70/2 vedeného na LV č. 353 o
celkové výměře 1547 m2. Kupní cena pozemku činí 154.700,- Kč (tzn. 100,- Kč/m2) v k.ú. obce
Černíkovice a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení – bod č. 4, bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

8. Projednání nabídky na Zpracování strategického plánu v obci
Usnesení: ZO Černíkovice schvaluje Zpracování strategického plánu v obci Černíkovice a
Zpracování stanoviska energetického auditora k ukončené akci Zateplení MŠ v Černíkovicích
firmou DABONA s.r.o. a pověřuje starostku podpisem těchto smluv
Viz. příloha
Hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení – bod č. 5, bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

9. Projednání žádosti Klubu důchodů Solnice
Usnesení: ZO Černíkovice schvaluje žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Klubu
důchodců při Městském úřadu Solnice ve výši 2.000,- Kč na rok 2016.
Viz. příloha
.
Hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – bod č. 7, bylo schváleno.

10. Projednání žádosti o bezúplatný převod (darování) pozemků pod silnicí III/321 a II/321
Usnesení: ZO Černíkovice schvaluje Bezúplatný převod (darování) pozemku p.č. 427/10 odděleno
geometrickým plánem č.172-123/2011 z původního pozemku p.č. 427/1 a pozemku p.č. 441/30
odděleno geometrickým plánem č. 172-123/2011 z původních pozemků st.č. 70 (díl „d“) a p.č. 426
(díl „c“) v k.ú. Domašín u Černíkovic a obci Černíkovice z vlastnictví obce Černíkovice do
vlastnictví Královéhradeckého kraje.
Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitostí, které se zřizuje
bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne podpisu této smlouvy. Obdarovaný může předmět
daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce a pověřuje starostku podpisem smluv o
bezúplatném převodu.
Viz. příloha
Hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení – bod č. 6,bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

11a. Projednání výsledků výběrového řízení „Obnova zábradlí u komunikace II/321 v obci
Domašín“
Zastupitelstvo obce Černíkovice bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek.
výběrového
řízení. Smlouvy o dílo na provedení stavby
11b. Projednání
Usnesení: Smlouvu o dílo na provedení stavby „Obnova zábradlí u komunikace v obci Domašín“
s firmou MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí a pověřuje starostku
podpisem této smlouvy.
Hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení – bod č. 8, bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

12. Projednání Žádosti o změnu ÚP Černíkovice, schválení „určeného zastupitele“, změna
na pozemku 550/11 - veřejné prostranství na občanskou vybavenost.
Usnesení: ZO Černíkovice schvaluje, příslušné podle §6 odst. 5) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění, rozhoduje podle §44 písm.
a) Stavebního zákona o pořízení změny Územního plánu Černíkovice z vlastního podnětu.
Předmětem změny územního plánu bude vymezení zastavitelné plochy pro občanskou vybavenost
na pozemku 550/11 pro umístění budovy školy, z důvodu nevyhovujícího technického stavu,
bezbariérovosti, kapacity (nové sídliště), stáří budovy (vlhkost, vysoké hodnoty CO2, nízká světlá
výška učeben).
Ustanovuje určeným členem zastupitelstva – „určeným zastupitelem“ pro spolupráci na pořízení
změny územního plánu dle stavebního zákona starostku obce – paní Zdenku Jedlinskou.
Schvaluje žádost obce o pořízení změny ÚP Černíkovice podle §6 odst. 6) písm. b) Stavebního
zákona a uplatnění této žádosti v souladu s §6 odst. 1) písm. c) Stavebního zákona u příslušného
úřadu územního plánování.
Viz. příloha
Hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení – bod č. 9, bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

Přišel Milan Hlavsa.
13. Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2005140/2
Černíkovice, rekonstrukce zděné TS RK 0004
Usnesení: ZO Černíkovice schvaluje Smlouvu zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-122005140/2 Černíkovice, rekonstrukce zděné TS RK 0004 a pověřuje starostku podpisem této
smlouvy.
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení – bod č. 10, bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

14. Projednání zhotovení projektové dokumentace místní komunikace Drážka
Usnesení: ZO Černíkovice schvaluje nabízenou a zároveň konečnou ceny projekčních prací –
Černíkovice – místní komunikace 15C (Drážka), firmě ID Projekt s.r.o., Kostelec nad Orlicí
s termínem dodání 30. 11. 2016 a pověřuje starostku podpisem písemné objednávky.
Viz. příloha
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení – bod č. 11, bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

15. Projednání darovací smlouvy s Mikroregionem Rychnovsko
Usnesení: ZO Černíkovice schvaluje Darovací smlouvu č. 3/2016, posypová nádoba – žlutá 130 l, 4
ks,celková pořizovací cena 16.136,00 Kč, Mikroregion Rychnovsko, Havlíčkova 136, 516 01
Rychnov nad Kněžnou a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení – bod č. 12, bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

16. Diskuze
Bez usnesení

14. Usnesení, závěr
Usnesení: ZO Černíkovice ukládá starostce připravit podklady pro prodej části pozemku 1130/1.

Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

