Zápis
z mimořádného veřejného jednání obecního zastupitelstva v Černíkovicích,
konaného dne 22. 10. 2015 v 18.00 hodin ve společenské místnosti DPS
Černíkovice
Místo konání: společenská místnost DPS Černíkovice
Datum konání: 22. 10. 2015 v 18.00 hodin
Přítomno:
9 členů zastupitelstva (omluven Milan Hlavsa, Ing. Petr Víteček)
V průběhu bodu č. 2 přišel Jiří Školník
Předsedající starostka přivítala přítomné členy zastupitelstva na dnešním mimořádném
jednání OZ. Konstatovala, že zasedání je usnášeníschopné.
Program jednání:
Program: 1. Zahájení, volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Projednání rozpočtových opatření dle příloh
3. Projednání podání žádosti na dotaci 16POV02 – kompletní úprava nebo
dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací a pořízení, oprava a
údržba místní technické a dopravní infrastruktury
4. Různé
5. Diskuze
6. Usnesení, závěr

Hlasovalo pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
1.
Jednání zastupitelstva obce zahájila a řídila předsedající paní starostka Zdenka
Jedlinská. Do návrhové komise byli navrženi Zdeněk Šitina a Václav Dušek, ověřovateli
zápisu Irena Čeplová a Josef Šitina, zapisovatelkou dnešního jednání paní Klára Stillerová.
Hlasovalo pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
2. Projednání rozpočtových opatření dle příloh.
-

starostka – jedná se o úpravu ve výdajové části, v určitých kapitolách jsou ještě
rezervy, které se ale do konce roku už nevyužijí, proto se přesunou do jiných kapitol,
kde jsou naopak potřeba
Hlasovalo pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0

Přišel Jiří Školník.

3. Projednání podání žádosti na dotaci 16POV02 – kompletní úprava nebo dovybavení
veřejných prostranství a místních komunikací a pořízení, oprava a údržba místní technické
a dopravní infrastruktury.
-

starostka – investiční výbor doporučil, že by se o dotaci mělo požádat, dotace by se
týkala opravy zábradlí v Domašíně u komunikace II/321, na tuto akci není potřeba
stavební povolení, žádost o dotaci by zdarma zpracovala paní Retová z MěÚ RK
Hlasovalo pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0

4. Různé
a) Nové vchodové dveře do ZŠ
-

-

starostka – nechala jsem zpracovat nabídku na nové vchodové dveře do základní
školy, které je zapotřebí vyměnit, paní ředitelka by se případně podílela na jejich
financování z peněz z rezervního fondu, pokud by je obec nezaplatila
p. Stodůlka – na financování bychom se určitě mohli podílet. Jak bude výměna
probíhat, škola bude zavřená?
starostka- výměna se stihne za víkend, škola se nemusí zavírat
Z. Šitina – nové dveře budou stejné jako okna?
starostka – ano, domluví se, aby dveře byly stejné

5. Diskuze
-

-

-

-

p. Hubálek – jak to vypadá s místní poštou, jsou informace, že by se měla zavírat?
P. Dušek – zatím nemáme informaci, že by se měla zavírat, ale je plán, že do roku
2020 se budou malé pošty uzavírat
starostka – tady na poště je spíše problém s paní, která tu pracuje, jelikož je často
nemocná, ale snažíme se, aby v době nemoci bylo alespoň částečně otevřeno
p. Krištuf – jak to vypadá s obchvatem Domašína?
starostka – zatím nejsou další nové informace, nyní záleží na majitelích dotčených
pozemků, zda je prodají, odprodej má na starosti kraj
p. Krištuf - bylo by dobré svolat schůzku s těmi majiteli a vše jim vysvětli, ať se pak
na základě vysvětlení sami rozhodnou
starostka – s majiteli dohodneme termín schůzky a pozveme pana Tichého, který se
obchvatem zabývá
p. Stodůlka – jak nakonec dopadla studie ,,Měle“?
starostka – investiční komise rozhodla, že letošní rok se dělat nebude, toto území je
poměrně veliké, a proto se bude zpracovávat na etapy, studie bude zadána v příštích
letech, jelikož chceme regulovat výstavbu na tomto území
Z. Šitina – studii můžeme dělat i na pozemky, které nejsou ve vlastnictví obce?
starostka – ano, můžeme, protože toto území je v územním plánu vedeno jako
zástavbové

6. Usnesení, závěr
Usnesení č. 9 přečetl Václav Dušek
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
z mimořádného veřejného jednání OZ, konaného v pondělí 22. října 2015 ve společenské
místnosti DPS v Černíkovicích.
Obecní zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:

II. Schvaluje:
1. Podání žádosti na dotaci z POV na rok 2016 – komplexní úprava nebo dovybavení
veřejných prostranství a místních komunikací a pořízení, oprava a údržba místní
technické a dopravní infrastruktury – obnova zábradlí u II/321 Domašín
2. Rozpočtové opatření č. 6, 7
III.Ukládá
1. p. starostce realizaci výměny vchodových dveří u ZŠ Černíkovice dle návrhu firmy
MATRIX, a.s.
IV. Zamítá
Zdenka Jedlinská
starostka

V Černíkovicích 22. 10. 2015
Zapsala: Bc. Klára Stillerová
Ověřovatelé zápisu:

Irena Čeplová
Josef Šitina

Starostka:

Zdenka Jedlinská

Jiří Školník
místostarosta

