Zápis
z veřejného jednání zastupitelstva obce v Černíkovicích, konaného dne
26.9 2013 v 19,30 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice
Místo konání : společenská místnost DPS Černíkovice
Datum konání: 26.9.2013 v 19,30 hodin
7 členů zastupitelstva
Přítomno :
( Ing. Petr Víteček, MUDr. Josef Stodůlka omluveni)
Předsedající p. Dušek přivítal členy zastupitelstva a hosty dnešního jednání OZ .
Konstatoval, že dnešní zasedání je usnášení schopné.

Program jednání :
Program: 1. Zahájení, volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Kontrola usnesení z minulého jednání
3. Zpráva starosty obce
4. Zpráva o hospodaření Obce za I.pololetí 2013 a rozpočtová opatření č.5,6.,7.
5. Projednání stížnosti manželů Kotyzových
6. Projednání navýšení rozpočtu u SDH
7. Projednání nových vyhlášek o „Místních poplatcích“.
8.Oslavy 30 let od otevření MŠ v Černíkovicích
9. Různé
10. Diskuze
11. Usnesení a závěr
Hlasovalo pro: 7
proti : 0
zdržel se : 0
1.
Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil předsedající p. V. Dušek.
Do návrhové komise byli navrženi Mgr.Hana Jakubcová, Josef Šitina , ověřovateli zápisu Ing. Pavel Pohl
a Ing.Emil Petera, zapisovatelkou dnešního jednání paní Zdenka Jedlinská.

Hlasovalo pro: 7
proti : 0
zdržel se : 0

2. Kontrolu usnesení z minulého jednání provedl místostarosta J. Školník
Starosta – vysvětlil
- dopis na SÚS byl zaslán, Komunikace v Černíkovicích byla již opravena, o nebezpečném
místě v Domašíně bude ještě jednáno – přišel dopis od SÚS
- informace o povodňové situaci v obci Černíkovice u Chrášťan ukázaly, že ke škodám došlo
většinou na komunikacích a ty jsou ve vlastnictví SÚS, proto bylo rozhodnuto, že finanční dar
naše obec zasílat nebude

při bodu č. 2 kontrola usnesení přišel p. Zdeněk Šitina
3. Zpráva starosty
Pan starosta ještě jednou přivítal přítomné zastupitelé.
-

-

Informace o záporným vyjádřením týkajícího se průzkumu hloubkových vrtů – břidličný plyn,
na našem území, které částečně spadá do ochranného pásma II. stupně prameniště Litá
(CHOPAV Východočeská křída).
V srpnu byl na zahradě MŠ vybudován nový herní prvek, ostatní byly opraveny
Chodník na Malé straně je dokončen, opraveny i kanalizační šachty
Nově umístěny zpomalovací prvky v obci (2 retardéry, značky, malby na vozovce pře ZŠ), na
toto obec obdrží dar z programu ŠKODA AUTO a.s. ve výši 31.100,- Kč
Oprava pravobřežní opěrné zdi firmou MADOS je dokončena
Rozšíření VO v obou obcích bude probíhat v měsíci říjen

4. Projednání rozpočtového opatření č. 5,6,7
Viz. přílohy
Hlasovalo pro: 7
proti : 0
zdržel se : 1 (Hlavsa M.)
5. Projednání písemné odpovědi manželům Kotyzovým týkajících se průjezdu po sousední komunikaci a
zadržování nadzemních vod po pozemcích v jejich vlastnictví.
Ing.Pohl – napojení na kanalizaci bude v tomto místě špatné, není zde kanalizační vpusť
Hlasovalo pro: 8
proti : 0
zdržel se : 0
6. Projednání navýšení rozpočtu u SDH Černíkovice, z důvodu poškození autobaterií, baterie byly
již zakoupeny a uhrazeny z vlastních finančních prostředků SDH, celková výše nákladů činí
9.325,- Kč. Navýšení ve výši 10.000,- Kč se týká rozpočtové skladby 5512 5139.
Hlasovalo pro: 8
proti : 0
zdržel se : 0

7. Projednání návrhu na nové vyhlášky obce, jedná se o místní poplatky a rušení nočního klidu. Je třeba
novelizovat a tím připravit ke schválení „Obecně závazné vyhlášku č.3/2003 o místních poplatcích“.
Rušení nočního klidu není třeba novelizovat Vyhláškou, řeší zákon.

8. Projednání připravované oslavy 30 let od otevření nově zbudované MŠ. Termín oslav je stanoven na
pátek 1.11.2013. Oslavy budou spojeny se dnem otevřených dveří. Obec uvolní částku na
občerstvení do 7.000,- Kč.
Hlasovalo pro: 8
proti : 0
zdržel se : 0

9. Různé
A/ Projednání setrvání ve sdružení pro neziskové organizace a to MAS Sdružení SPLAV,
podpora činnosti sdružení
Hlasovalo pro: 8
proti : 0
zdržel se : 0

B/

Projednání nabídky firem na umístění v našich obcích kontejnerů na oděvy. Kontejnery nabízí
firmy Diakonie Broumov s.r.o., DIMATEX CS,spol. s r.o. Stráž nad Nisou a firma REVENGE a.s.
Boskovice

C/

Projednání zajištění projektové dokumentace na zábradlí na most u Vítečkových, dát do plánu
na příští rok

D/ Projednání telefonické žádosti týkající se průjezdu kamionů Domašínem od kapličky k serpentinám,
komunikace je zvláště v horní části na tento typ vozidel hodně zúžená, situaci se pokusit vyřešit
dopravním značením (zákaz vjezdu vozidel nad 6 t)

E/ Projednání zaslání odpovědi SÚS na nebezpečné místo v komunikaci u kapličky Domašín.
Pod komunikací je zborcena kanalizační vpusť. Pokusit se sjednat místní šetření a domluvit vlastnické
vztahy SÚS a Obec
F/ Projednání žádosti na odprodej pozemku p.č. 1132/4 55 m2 v k.ú. Černíkovice manželům
Drábovým. Do usnesení dát pouze záměr prodeje a odsouhlasit na příštím zasedání.

G/ Projednání podání žádosti o mimořádnou splátku z úvěru č.5 Záhumna technická vybavenost“,
obec obdržela dotaci na úroky z úvěru ve výši 150.000,- Kč. Mimořádná splátka je stanovena
do 500 tis. Kč. (listopad 2013)

Hlasovalo pro: 8
proti : 0
zdržel se : 0

H. Projednání přípravy plánu oprav pro rok 2014 v budově MŠ, jedná se o zdravotní techniku, WC atd.
V roce 2010 byl zpracován projekt na opravy a rozšíření MŠ, jedná se o několik etap, prozatím proběhla ta
první a to přestavba v I.patře a výměna oken, výhledově bude ještě následovat zateplení budovy a
odstranění terasy atd., předpokládaná cena 1 mil. Kč, projektant zpracuje nový rozpočtový výhled a vše se
promítne v přípravě rozpočtu 2014

10. Diskuze

Ing.Petera - jak to vypadá se zpevňováním břehů
Starosta – domluveno s Povodím Labe na příští rok (pod Kobláskou, pod Zvoníčkovými, most u
Vilímkových)

Usnesení č. 18 přečetla Mgr. Hana Jakubcová
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání OZ
2. Zprávu starosty
3. Hospodaření Obce Černíkovice za I. pololetí 2013

II.

Schvaluje

1. Rozpočtové opatření č.5, 6, 7
2. Odpověď na obdrženou stížnost manželů Kotyzových, dle přílohy
3. Navýšení rozpočtu u SDH o 10 tis.Kč, rozpočtová skladba § 5512, položka 5139 na zničené
autobaterie do TATRY CAS 815
4. Převod finančních prostředků ve výši 9.325,- Kč na účet SDH Černíkovice za úhradu autobaterií
do TATRY CAS, které byly hrazeny z vlastních zdrojů v měsíci srpnu.
5. Finanční částku ve výši do 7.000,- Kč k oslavě 30 let od otevření nové MŠ.
6. Zařazení i nadále Obce Černíkovice do správního území obce do území působnosti integrované
strategie území regionu MAS Sdružení Splav.
7. Podání žádosti o mimořádnou splátku z úvěru č. 5 „Záhumna technická vybavenost“ ve výši do
500 tisíc. Kč
8. Záměr odprodat pozemek p.č. 1132/4, ostatní plocha o výměře 55 m2 manželům Drábovým.
III. Ukládá starostovi a místostarostovi
1. Projednat nejlepší předloženou smlouvu na umístění kontejneru na textil a obuv
2. Zajistit projektovou přípravu na nové zábradlí k místnímu mostu u Vítečkových
3. Novelizaci „Obecně závazné vyhlášky č.3/2003 o místních poplatcích“
4. Zajistit položkový rozpočet na rekonstrukci zdravotní techniky a vody v MŠ
5. Zaslat odpověď SÚS Královéhradeckého kraje, který se vyjádřil k nebezpečnému místu propadlé
kanalizační v pustě na komunikaci p.č. 446/1 v k.ú. Domašín
6. Jednat s Policií ČR, dopravní inspektorát o zákazu vjezdu vozidel nad 6 t v obci Domašín od
kapličky k serpentinám.
V Černíkovicích 10.9.2013
Zapsala: Zdenka Jedlinská
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Emil Petera
Ing. Pavel Pohl
Starosta: Václav Dušek

podpis:
podpis:
podpis:

