Zápis
z mimořádného veřejného jednání obecního zastupitelstva v Černíkovicích,
konaného dne 24. 8. 2015 v 19.30 hodin ve společenské místnosti DPS
Černíkovice
Místo konání: společenská místnost DPS Černíkovice
Datum konání: 24. 8. 2015 v 19.30 hodin
Přítomno:
8 členů zastupitelstva (Milan Hlavsa a Roman Hubálek omluveni), před bodem č. 3
přišel Zdeněk Šitina
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 Smlouvy č. 15252323 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR
3. Různé
4. Diskuze
5. 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 Jaroslav Krištuf a Ing. Petr Víteček, ověřovateli zápisu Irena
Čeplová a Václav Dušek, zapisovatelkou dnešního jednání paní Klára Stillerová.
Hlasovalo pro: 6
proti: 0
zdržel se: 2
2. Projednání Smlouvy č. 15252323 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
o poskytnutí podpory ve výši 162.706,75 Kč na akci „Zateplení MŠ Černíkovice“. Dotace ze
státního rozpočtu bude poskytnuta na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace, ev. Č.
EDS/SMVS 115D222006742 a bude činit max. 2.766.014,75 Kč.
Viz. Příloha

Hlasovalo pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Přišel Zdeněk Šitina.

3. Různé
Starostka – zítra v úterý 25. 8. se bude ve škole v jedné třídě pokládat lino, výmalba je hotová a na
začátek školního roku bude vše připraveno.
Starostka - k prodeji už je volná jen jedna stavební parcela na sídlišti
p. Stodůlka – nemělo by se tedy uvažovat o dalších?
Starostka – byl osloven pan Ing. Fenyk, vypracoval studii na 18 nových parcel, všechny kolem
1000m2, zachován stejný ráz sídliště, jako na stávajícím
p. Stodůlka – obec si vezme úvěr na inženýrské sítě?
Starostka - ano, na sítě a infrastrukturu bude úvěr
Starostka – spor o parcelu mezi p. Hermanovou a p. Mertelíkovou je u konce, pozemek nyní vlastní
p. Mertelíková, která se chystá stavět
p. Dušek – ještě by se měli oslovit Kovářovi, kteří si koupili parcelu a ještě nezačali stavět, protože
jsou v zahraničí a případně ji odkoupit zpět
starostka – Kovářovi co nejdříve oslovíme
4. Diskuze
Starostka nastínila dosavadní práce na mateřské škole
p. Stodůlka – jak dlouho ještě budou trvat bourací práce? Okolo MŠ je velký nepořádek
starostka – bourací práce by měly být hotovy do konce srpna a celá akce má termín dokončení
30.11. 2015, na průběh dohlíží stavební dozor pan Martin Hovorka, pořizuje
fotodokumentaci, aby se vše dalo do původního stavu, stavební firmu upozorňoval na
určité nedostatky
5. Usnesení, závěr
Usnesení č. 7 přečetl Ing. Petr Víteček
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
z mimořádného veřejného jednání OZ, konaného v pondělí 24. Srpna 2015 ve společenské místnosti
DPS v Černíkovicích.
Obecní zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí

II. Schvaluje:
1.

Smlouvu č. 15252323 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu ŽP o poskytnutí podpory ve výši 162.706,75 Kč na akci
Zateplení MŠ Černíkovice. Dotace ze státního rozpočtu bude poskytnuta na základě
Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace, ev. Č. EDS/SMVS:115D222006742 a bude činit max.
2.766.014,75 Kč a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.

III.Ukládá

IV. Zamítá

Zdenka Jedlinská
Starostka

V Černíkovicích 24. 8. 2015
Zapsala: Bc. Klára Stillerová
Ověřovatelé zápisu:

Starostka:

Irena Čeplová
Václav Dušek

Zdenka Jedlinská

Jiří Školník
místostarosta

