Zápis
z veřejného jednání obecního zastupitelstva v Černíkovicích, konaného dne
30. 6. 2015 v 19.30 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice
Místo konání: společenská místnost DPS Černíkovice
Datum konání: 30. 6. 2015 v 19.30 hodin
Přítomno:
11 členů zastupitelstva
Předsedající starostka přivítala přítomné členy zastupitelstva a hosty na dnešním jednání
OZ. Konstatovala, že zasedání je usnášeníschopné.
Program jednání:
Program: 1. Zahájení, volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Kontrola usnesení z minulého jednání
3. Zpráva starostky
4. Projednání rozpočtového opatření
5. Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 a schválení
Závěrečného účtu Obce Černíkovice k 31. 12. 2014, Opatření k nápravě méně
závažných chyb
6. Seznámení se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazku Dolní
Bělá za rok 2014 včetně Závěrečného účtu DSO Svazek Dolní Bělá za rok 2014
7. Projednání hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černíkovice za rok 2014 se
závěrečným účtem
8. Seznámení se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion
Rychnovsko za rok 2014 se závěrečným účtem DSO Mikroregion Rychnovsko
za rok 2014
9. Projednání nabídky na odkup nemovitosti ZS Černíkovice a.s.
10. Různé
11. Diskuze
12. Usnesení, závěr

Hlasovalo pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
1.
Jednání zastupitelstva obce zahájila a řídila předsedající paní starostka Zdenka Jedlinská. Do
návrhové komise byli navrženi Irena Čeplová a Josef Šitina, ověřovateli zápisu Milan Hlavsa a
MUDr. Josef Stodůlka, zapisovatelkou dnešního jednání paní Klára Stillerová.
Hlasovalo pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0

2. Kontrolu usnesení z minulého jednání provedl místostarosta J. Školník.
Starostka vysvětlila
- smlouvy odsouhlasené na minulém zasedání jsou podepsané
- prohlídka nabízených prostor čp. 141 proběhla, odpověď na nabídku je posunuta na začátek
července, po tomto zasedání
3. Zpráva starostky, krátké shrnutí probíhajících a dokončených akcí.
-

Jsou zabetonované herní prvky na nové dětské hřiště v parku, dokončení hřiště koncem
července
Dokončena obnova antukového hřiště
Projitím smlouvy se společností IndiGO group s.r.o. ohledně webových stránek obce se
zjistilo, že je stanovená 6-ti měsíční výpovědní lhůta, výpověď podaná k 30. 6. 2015
Shánějí se pěkné fotky obce, které budou na nových webových stránkách
Odstraněny závady z hasičské kontroly DPS, vše je v pořádku
Vydařená akce Noční Glóriák, účast 106 dětí
Je zájemce na odkup dvou stavebních parcel, právnička připravuje smlouvy
Řešila se stížnost pana Ing. L. Buriana ohledně násypu zeminy přes jeho pozemek, vyřešeno
domluvou mezi účastníky
Proběhne schválení protipovodňového opatření
Proběhla 2 výběrová řízení

4. Projednání rozpočtového opatření č. 2
Příloha
-

starostka – peníze se přesouvají pouze v jednotlivých kapitolách, rozpočet je stále
vyrovnaný
Hlasovalo pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0

5. Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 a schválení Závěrečného
účtu Obce Černíkovice k 31. 12. 2014, Opatření k nápravě méně závažných chyb
Příloha
Hlasovalo pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
6. Seznámení se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazku Dolní Bělá za rok
2014 včetně Závěrečného účtu DSO Svazek Dolní Bělá za rok 2014
Příloha
ZO bere bod č. 6 na vědomí

7. Projednání hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černíkovice za rok 2014 se
závěrečným účtem
Příloha
Hlasovalo pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
8. Seznámení se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Rychnovsko za
rok 2014 se závěrečným účtem DSO Mikroregion Rychnovsko za rok 2014
Příloha
ZO bere bod č. 8 na vědomí
9. Projednání nabídky na odkup nemovitosti ZS Černíkovice a.s.
-

starostka – po prohlídce bylo stanoveno, že naše nabídková cena bude max. 2,5 mil. Kč
p. Krištuf – nabízená cena byla 5,9 mil. Kč
J. Šitina – existuje odhad na tuto budovu?
starostka – ano, odhad máme, můžeme ho případně předložit
Hlasování pro maximální akceptovatelnou cenu 2,5 mil. Kč.
Hlasovalo pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0

10. Různé
a) Výběrové řízení na dodavatele stavby obnova zábradlí v Domašíně
-

starostka – byly osloveny 3 firmy, nabídky vráceny od 2
- hodnotící komise nabídky posoudila, nižší cenu předložila firma MADOS MT,
která je ale stále vyšší než předpokládaná, proto navrhuji prozatím zrušit
výběrové řízení na dodavatele stavby Obnova zábradlí u II/321 v Domašíně

Hlasování pro zrušení výběrového řízení na dodavatele stavby Obnova zábradlí u II/321
Domašín bez udání důvodu.
Hlasovalo pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
b) Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby zateplení MŠ Černíkovice
-

starostka – do výběrového řízení se přihlásili 4 firmy, nejnižší nabídkovou cenu předložila
firma STATING, výběrové řízení bylo řádně ukončeno
p. Hofman – jak bude zateplení MŠ financováno, přes dotaci?
starostka – ano, částečně z dotace a zbytek z vlastních prostředků

Hlasování o výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby Zateplení MŠ Černíkovice a
vítěznou nabídku uchazeče STATING s.r.o. s jeho nabídkovou cenou ve výši 4.339.636,40
Kč včetně DPH a schválení pořadí jednotlivých nabídek.
Hlasovalo pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
c) Schválení přesunu finančních prostředků mezi kapitolami 6174 6121 – místní správa na
kapitolu 3412 5167 sportovní zařízení ve výši 150.000,-Kč na herní prvky
Hlasovalo pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
d) Hospodaření obce k 29. 6. 2015
-

p. Krištuf – kolik peněz je na účtech?
starostka – na účtu je 2.388.459,54 Kč, peněz je zatím dost, v červnu přišly peníze za daň
z nemovitosti, plnění rozpočtu se blíží k 50%, po pololetí přijdou ještě další daně
ZO bere Hospodaření obce k 29. 6. 2015 na vědomí.

11. Diskuze
a) p. Hofman – na úřední desku věšet dokumenty níže, přes označení nejdou přečíst
- Starostka – dokumenty se snažíme dávat níž, pokud to jde a je místo
b) p. Hofman – podél cesty pod obchodem by bylo potřeba ořezat stromy ze sousedního
pozemku
- p. Víteček – pozemek je v soukromém vlastnictví, vlastníkům byl odeslán dopis s nabídkou
odkupu tohoto pozemku
- p. Hofman – je snad nějaké ochranné pásmo podél cesty, které by mělo být udržované
- J. Šitina – hasiči už některé větve ořezali
- p. Dušek – vlastníci byli upomínáni už dříve, ale bez výsledku, cesta je ve vlastnictví Správy
a údržby silnic, ne obce
- p. Krištuf – pozemek je soukromý, tak my s tím nemůžeme moc co dělat
c) p. Hofman – jak to vypadá s poplatky za odpady a stočné, jsou dlužníci?
- Starostka – poplatky jsou z velké části uhrazeny, přibližně 97%, stočné taky tak
d) p. Krištuf – měla by se vyřešit situace s parkováním aut v zatáčce před čp. 26 v Domašíně,
například tam umístit značku zákaz parkování
- starostka – tuto situaci jsem už řešila, nabídla jsem jim možnost parkovat vedle čp. 52, to
fungovalo pouze chvíli,
- p. Stodůlka – mělo by se s tím něco dělat, než se něco stane
- starostka – věc projednám s odborem dopravy v RK

12. Usnesení, závěr
Usnesení č. 6 přečetla Irena Čeplová
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
z veřejného jednání OZ, konaného v úterý 30. června 2015 ve společenské místnosti DPS v
Černíkovicích.
Obecní zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání OZ
2. Zprávu starostky obce
3. Hospodaření obce k 29. 6. 2015
4. Závěrečný účet DSO Svazků Dolní Bělá za rok 2014 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO Svazek obcí Dolní Bělá za rok 2014 bez výhrad.
5. Závěrečný účet DSO Mikroregion Rychnovsko za rok 2014 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Rychnovsko za rok 2014 bez výhrad.

II. Schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 2
2. Závěrečný účet Obce Černíkovice za rok 2014 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2014 s výhradou a Opatření k nápravě méně závažných a závažných
chyb a nedostatků
3. Hospodaření Příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Černíkovice dle
Přílohy – závěrečný účet za rok 2014
4. Zrušení výběrového řízení na dodavatele stavby Obnova zábradlí u II/321 Domašín – bez
udání důvodu
5. Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby: Zateplení MŠ Černíkovice a vítěznou nabídku
uchazeče STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové s jeho nabídkovou cenou
ve výši 4.339.636,40 Kč včetně DPH a pověřuje starostku k podpisu smlouvy
OZ schvaluje pořadí jednotlivých nabídek:
OBCHODNÍ
FIRMA / JMÉNO
Vanderlaan s. r. o.
Pavel Nejman
STATING s. r. o.
KERSON spol.
s r. o.

SÍDLO / MÍSTO PODNIKÁNÍ

IČ

Pořadí

V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10

45537305

3.

48603031

2.

Ještětice 10, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou
Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec
Králové
Dobré 80, 517 93 Dobré

25963864
45536040

1.
4.

6. Odpověď na nákup nemovitosti Zemědělská společnost Černíkovice a.s. čp. 141 s maximálně
akceptovatelnou cenou 2,5 mil. Kč.
7. Přesun finančních prostředků mezi kapitolami 6171 6121 – místní správa (stavba) na kapitolu
3412 5167 sportovní zařízení (DHDM) ve výši 150.000,- Kč na herní prvky

III.Ukládá
1. Starostce projednání s odborem dopravy MěÚ Rychnov nad Kněžnou umístění dopravního
značení – zákaz stání v obci Domašín v okolí čp. 26 – čp. 27

IV. Zamítá
Zdenka Jedlinská
starostka

V Černíkovicích 30. 6. 2015
Zapsala: Bc. Klára Stillerová
Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Josef Stodůlka
Milan Hlavsa

Starostka:

Zdenka Jedlinská

Jiří Školník
místostarosta

