VÝPIS USNESENÍ č. 18
ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Černíkovice, konaného dne
9.12. 2016 od 17.00 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 jednání OZ.
Zasedání Zastupitelstva obce Černíkovice (dále též jako „Zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00
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 1. 12. 2016 do 9. 12. 2016.
Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce www.cernikovice.cz informace o konání
zastupitelstva.
Předsedající konstatovala, že přítomno je 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 11 členů
zastupitelstva (viz. prezenční listina – příloha č. 1), 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
3. Zpráva starostky
4. Projednání hospodaření k 30. 11. 2016 a rozpočtových opatření č. 7 a 8
5. Návrh rozpočtu na rok 2017 a přílohy
6. Darovací smlouva ZEAS Podorlicko Trnov
7. Směrnice
8. Věcné břemeno
9. Smlouva o dílo Změna č. 1 ÚP Černíkovice
10. Podání žádosti na dotaci MMR
11. Jmenování inventarizačních komisí
12. Pověření příkazce a správce rozpočtu
13. Diskuse
14. 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 pana Václava Duška a pana
Zdenka Šitinu.
Hlasování: Pro: 8
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

1c. Volba ověřovatelů a zapisovatele
Usnesení: Zastupitelstvo obce Černíkovice volí ověřovateli pana Josefa Šitinu a pana MUDr. Josefa
Stodůlku. Zapisovatelkou dnešního jednání je slečna Kristýna Vodrážková.
Hlasování: Pro: 8
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

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 přednesla zprávu o činnosti obce za uplynulé období.
pozemku p.č. 159/4 v k.ú. Domašín u Černíkovic
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 2: Zastupitelstvo obce Černíkovice bere na vědomí zprávu
starostky obce.
Pozn. Přišla zastupitelka paní Irena Čeplová.

4a. Projednání hospodaření obce k 30. 11. 2016 a rozpočtových opatření č. 7 a 8
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 3: Zastupitelstvo obce Černíkovice bere na vědomí
hospodaření obce k 30. 11. 2016 a rozpočtové opatření č. 7 – bez připomínek.
Viz. příloha

4b. Projednání rozpočtového opatření č. 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce Černíkovice schvaluje rozpočtové opatření č. 8.
Viz. příloha
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 1, bylo schváleno.

5. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a příloh
Usnesení: Zastupitelstvo obce Černíkovice schvaluje návrh rozpočtu na rok 2017 – rozpočet je
v odvětvovém (§) členění jako přebytkový, a to ve výši PŘÍJMŮ 10.701.360,- Kč a VÝDAJŮ
10.237.200,- Kč. Rozdíl ve výši 464.160,- Kč bude použit ve FINANCOVÁNÍ ke splácení
dlouhodobého úvěru. Zastupitelstvo dále schvaluje k návrhu rozpočtu Přílohu č. 1 – rozpis
příspěvků a darů, Přílohu č. 2 – transfery.
Viz. příloha
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 2, bylo schváleno.

6. Projednání darovací smlouvy ZEAS Podorlicko, Trnov
Usnesení: Zastupitelstvo obce Černíkovice schvaluje přijetí finančního daru ve výši 150.000,- Kč
od firmy ZEAS Podorlicko a.s., Trnov a pověřuje starostku podpisem této smlouvy
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 3, bylo schváleno.

7. Projednání směrnice č. 16/2016
Usnesení: Zastupitelstvo obce Černíkovice schvaluje Směrnici č. 16/2016 (Reálná hodnota majetku
určeného k prodeji).
Viz. Příloha
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 4, bylo schváleno.

8. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
Usnesení: ZO Černíkovice schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu číslo: IV-12-2015267/VB/01, název:
Černíkovice, 557/42, Stejskal-smyčka kNN a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 5, bylo schváleno.

9. Projednání smlouvy o dílo Změna č. 1 ÚP Černíkovice
Usnesení – ZO Černíkovice schvaluje Smlouvu o dílo Změna č. 1 Územního plánu Černíkovice,
zhotovitel je Ing. Eduard Žaluda, Železná 493/20, 110 00 Praha1, a pověřuje starostku podpisem
této smlouvy.
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 7, bylo schváleno.
.
10. Projednání podání žádosti o dotaci MMR
Usnesení: ZO Černíkovice schvaluje podání žádosti o dotaci MMR, dotační titul: Podpora obnovy
místních komunikací, firmou Profesionálové, a.s. se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec
Králové a cenovou nabídku na činnosti související s realizací zakázky „Rekonstrukce místní
komunikace – Černíkovice (Drážka)“ a pověřuje starostku podpisy dokumentů k této žádosti.
Viz. příloha
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 8, bylo schváleno.

11. Projednání jmenování inventarizačních komisí
Usnesení: I. Bere na vědomí, bod č. 4: Zastupitelstvo obce Černíkovice bere na vědomí jmenování
inventarizačních komisí.
výběrového
řízení.pověření příkazce a správce rozpočtu
12. Projednání
Usnesení: ZO Černíkovice schvaluje a pověřuje příkazce operace a správce rozpočtu k provedení
rozpočtových opatření v položkách příjmy a výdaje neomezeně v měsíci prosinec, od termínu
konání schůze zastupitelstva do 31. 12. 2016, i v případě kdy se bude měnit objem rozpočtu či dojde
k přesunu finančních prostředků mezi paragrafy. Na dalším nejbližším veřejném zasedání bude
zastupitelstvo s tímto provedeným rozpočtovým opatřením seznámeno.
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 6, bylo schváleno.

13. Diskuze
Bez usnesení.

14. Závěr
Bez usnesení.

Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

