Zápis
z veřejného jednání zastupitelstva obce v Černíkovicích, konaného dne
27.6. 2013 v 19,30 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice
Místo konání : společenská místnost DPS Černíkovice
Datum konání: 27.6. 2013 v 19,30 hodin
Přítomno :
9 členů zastupitelstva
( Ing. Petr Víteček, Milan Hlavsa omluveni)
Předsedající p. Dušek přivítal členy zastupitelstva a hosty dnešního jednání OZ.
Konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné. Pan starosta vyzval přítomné, aby
povstáním a minutou ticha uctili památku zesnulých.

Program jednání :
Program: 1. Zahájení, volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Kontrola usnesení z minulého jednání
3. Zpráva starosty obce
4. Seznámení se závěrečným účtem a výsledkem přezkoumání VSCS, Mikroregionu
Rychnovsko a Sdružení obcí Dolní Bělá
5. Projednání rozpočtového opatření 2 a 3
6. Projednání vypracování studie na přestavbu OÚ
7. Projednání přijmutí dotace z POV na rok 2013 úroky z úvěru
8. Různé
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr
Hlasovalo
pro: 9
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
Luděk Pavel a Zdeněk Šitina, zapisovatelkou dnešního jednání paní Zdenka Jedlinská.
Hlasovalo pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
2. Kontrolu usnesení z minulého jednání provedl místostarosta J. Školník
Starosta – vysvětlil
Schvaluje body:
5) Odkup pozemku - smlouva podepsána, zaplaceno, zapsáno na katastru
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6) Oprava břehů fi .MADOS MT, s.r.o. Lupenice – prozatím odloženo z důvodu
velké vody a dešťů, termín do konce srpna 2013
7) Automobil Škoda Roomster je zakoupen a již funguje pro služby pečovatelky

ukládá starostovi
1) prověřit ceny na změnu v ÚP Černíkovice,
- ceny ÚP do 50 tis. Kč od firmy p. Žaluda
- město RK p. Ciranová, čekací doba asi 2 roky
2)

dopis České poště, s.p. zaslán 13.5.2013, nesouhlas se zrušení pošty

3) herní prvky do zahrady u MŠ
- nabídka zpracována od 6 firem, vybrána firma BONITA, cena sestavy bude
100 tis. Kč, dopadová výška do 1 m
- realizace bude do 6 týdnů
4) Mgr. Lenka Korečková – zaslány dopisy a emaily firmám, jež provedly
výlepy akcí na zastávkách Bus, zastávky byly následně očištěny a uklizeny
3.

Zpráva starosty

Pan starosta ještě jednou přivítal přítomné zastupitelé.
- důležité jednání investiční komise, ohledně přestavby budovy OÚ
- podání žádosti na SZIF – oprava komunikace Domašín-Dubina, účetní a dokladová
kontrola zde na úřadě, fyzicky na místě v Domašíně. Výsadby stromků a úprava
zeleně byla rovněž v pořádku.
- kontrola na OSSZ, zde byla chyba a následně vytyčené penále 161,- Kč (strženo
účetní)
- akce připravená ve spolupráci s SDH k MDD, sportovní odpoledne s profesí, velmi
zajímavé, dobré ohlasy, díky počasí rovněž dobrá účast i z okolních obcí
- proběhl rovněž Myslivecký den, opět s dobrou kuchyní a velkou návštěvností
- akce TJ byla rovněž zdařilá, u této příležitosti zde byli zástupci spřátelené obce
Černíkovice, o ně se vzorně postarali p. Rydl, p. J. Oubrecht a místostarosta J.
Školník
- návrh na zaslání finančního příspěvku z důvodu postižení velkou vodou obci – osadě
Černíkovice, součást obce Chrášťany, telef. prozatím nikdo nezastižen malá osada
provoz pouze od 19-20 hod.
- TJ Sokol zaslal příspěvek na povodně 4.000,- Kč na obnovu hřiště Sokolu Ohnišťny
– Bydžov a v hodnotě 1.000,- Kč byly nakoupeny čistíci prostředky na jinde zasažená
místa
- Mikroregion Rychnovsko – komoditní burza na energie (plyn)
4. Projednání a schválení Závěrečného účtu Vodovodního svazku Císařská studánka s
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením svazku za rok 2012 s výhradou – zjištění
méně závažných chyb.
Projednání a schválení Závěrečného účtu Mikroregionu Rychnovsko a Svazku obcí Dolní
Bělá bez závad.
Hlasovalo pro: 9
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proti: 0
zdržel
se: 0
5. Projednání rozpočtových opatření č. 2 a č.3 přečetla Z. Jedlinská
přílohy
pro: 9

Hlasovalo
proti:

0
zdržel
se: 0

6. Projednání prodeje pozemkové parcely p.č. 58/, trvalý travnatý porost o výměře 59 m2 za
odhadní cenu, panu M. Červinkovi, Černíkovice 113.
Kupující uhradí odhad pozemku a přípravu kupní smlouvy.
Hlasovalo pro: 9
proti: 0
zdržel
se: 0

7. Projednání zadání studie týkající se přestavby budovy OÚ. Návrh na přestavbu fary byl
zamítnut z důvodů zbytečných výdajů. Pronájem kanceláří v ZS bude levnější. Přípravou
bude pověřena firma Stapring s.r.o., RK, v obci se již na několika akcích podílela.
Hlasovalo pro: 9
proti:
0
zdržel
se: 0
8. Různé
A. Projednání uzavření Darovací smlouvy mezi ŠKODA AUTO a.s. se sídlem
tř.Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav ohledně výsadby stromků mimo
les. Stromky jsou již zasázeny a zabezpečeny proti zvěři, celková cena 12.040,- Kč,
alej od letiště ke kovošrotu.
Hlasovalo pro: 9
proti: 0
zdržel
se: 0
3

B. Projednání změny ve financích ve schváleném rozpočtu obce. Změna se týká
příspěvku TJ § 3419, kde by se finanční příspěvek ponížil o 55 tis. Kč, a tato částka
navýšena u § VZ 3745 na částeční podíl při nákupu malotraktoru na sečení trávy ve
spolupráci s Mikroregionem Rychnovsko. Sekačka bude v majetku obce.
Hlasovalo pro:
9
proti: 0
zdržel
se: 0
C. Projednání navýšení rozpočtu u SDH Černíkovice § 5512, a to z důvodu
mimořádného vydání při nákupu kompresoru, výše navýšení je 16.000,- Kč.
Pavel L. – o jaký kompresor se jedná
Šanta J. – vše vysvětlil, kompresor již nelze opravit, kolik firem poptal a kde by byl
kompresor objednán fi. ORLÍK – kompresory výrobní družstvo, Česká Třebová,
s tímto vydáním v rozpočtu počítáno nebylo
Hlasovalo

pro:

9
proti: 0
zdržel se: 0

D. Projednání podání žádosti na zklidnění a bezpečnost dopravy na místních
komunikacích Malá strana a komunikace u MŠ a ZŠ, jedná se o granty ŠKODA a.s.
Mladá Boleslav. Spoluúčast obce by byla 30%. Byla oslovena firma JAS s.r.o. na
zpracování cenové nabídky na výše uvedených místech – obnova přechodu u MŠ, 3
vod. značení siluety dětí, 1 retardér sídliště Malá strana + dopravní značení, 3x
značení obytná zóna, cena stanovena na 36.717,- Kč + DPH 21%. žádost o dotací –
grant bude ještě dnes odeslán elektronicky do Mladé Boleslavi.
Pokud bychom v žádosti byli neúspěšní, vrátíme se k 1 verzi a obec vybuduje pouze
příčný práh a obnoví přechody.
Hlasovalo pro: 9
proti
:0
zdržel se: 0
E. Projednání zaslání příspěvku na postižené území povodní v osadě Černíkovice obec
Chrášťany (součástí jsou 3 osady). Navrhovaná částka 10.000,- Kč
MUDr. J. Stodůlka – Jaký tam byl rozsah škod
Ing. Urban – deště způsobily i velké škody na horách, včetně sesuvů půdy, padání kamení, a
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to tam žádné řeky nejsou

F. Projednání stížnosti ohledně rušení nočního klidu u Kadlecových (loučení se
svobodou)
G. Žádost pana Lockera a pana Šroma ohledně opravy chodníků na sídlišti Malá strana
H. Žádost pana R. Hovorky rovněž na opravu chodníků před jeho domem na sídlišti
Malá strana

starosta – většina parkuje svoje osobní a služební automobily na chodních a ne na svých
pozemcích či místech k tomu určených, chodníky často přejíždějí s těžším nákladem
9. Diskuse
Starosta – na zítra je připravena další akce pro děti a Noční Glóriák a na 14.července
připravuje SDH
I.ročník BEZVABĚHU
Usnesení č. 17 přečetla Mgr. Hana Jakubcová
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I.

Bere na vědomí

1. Kontrolu usnesení z minulého jednání OZ
2. Zprávu starosty
3. Informace se Závěrečným účtem a výsledkem přezkoumání Mikroregionu
Rychnovko, Sdružení obcí Dolní Bělá a Vodovodního svazu Císařská studánka
II.

Schvaluje

1. Rozpočtové opatření č.2 a č. 3
2. Prodej pozemkové parcely p.č. 58/2, trvalý travnatý porost, o výměře 59 m2 , za
odhadní cenu s tím, že kupující uhradí odhad pozemku a kupní smlouvu
3. Zadání a vypracování studie na přestavbu budovy OÚ, firmě Stapring s.r.o. RK
4. Uzavřenou darovací smlouvu mezi ŠKODA Auto a.s. se sídlem Tř. Václava
Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav a Obcí Černíkovice, 517 04 Černíkovice 55
5. Změnu smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na podporu
sportu TJ Sokol z výše příspěvku 130 tisíc Kč na 75 tisíc Kč, což znamená provést
rozpočtové opatření u § 3419, ponížení o 55 tisíc Kč a navýšení § 3745 (VZ) o tuto
částku. Tato úprava je na nákup malotraktoru (sekačky) ve spolupráci
s Mikroregionem Rychnovsko.
6. Navýšení § 5512 SDH o 16 tisíc Kč na nákup kompresoru pro SDH Černíkovice,
který nelze opravit a v rozpočtu s touto částkou nebylo počítáno.
7. Podání žádosti o dotaci na zklidnění a bezpečnost dopravy na komunikacích Malá
strana a komunikace u MŠ a ZŠ

III.
Ukládá starostovi
1. Projednat žádosti s žadateli, ohledně opravy chodníků a stížnosti některých občanů
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2. Zaslat dopis SÚS na některá nebezpečná místa v komunikaci, která je v majetku
SÚS Královéhradeckého kraje
3. Prověřit informaci o povodni v obci Černíkovice u Chrášťan a po té případně zaslat
finanční dar ve výši 10.000,- Kč.

V Černíkovicích 10.7.2013
Zapsala: Zdenka Jedlinská
Ověřovatelé zápisu:

Zdeněk Šitina
Luděk Pavel

podpis:
podpis:

Starosta: Václav Dušek

6

podpis:

