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Zápis
z veřejného jednání zastupitelstva obce v Černíkovicích, konaného dne
6.10. 2014 v 19,00 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice
Místo konání : společenská místnost DPS Černíkovice
Datum konání: 6.10.2014 v 19,00 hodin
Přítomno :
9 členů zastupitelstva (od bodu č.2 zastupitelů 11)
( Ing. Pavel Pohl, Mgr. Hana Jakubcová)
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. Projednání a schválení výběrového řízení na dodávku „Protipovodňová opatření pro obec
Černíkovice“.
5. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení kabelového vedení ČEZ
6. Různé
7. Diskuze
8. 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 Ing. Petr Víteček a Josef Šitina, ověřovateli zápisu Ing. Emil Petera a
Luděk Pavel, 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 - prodej pozemků, smlouvy prozatím podepsány nebyly
- výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby Protipovodňová opatření
- věcné břemeno je v dnešním programu
- přijetí finančních prostředků od ŠKODA a.s.
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V průběhu bodu č. 2 – kontrola usnesení přišli Ing. Pavel Pohl, Mgr. Hana Jakubcová
3. Zpráva starosty
Pan starosta ještě jednou přivítal přítomné
září – proběhl audit, drobné chyby
zábradlí – most u Vítečkových
hřbitov – akce je rozpracovaná a bude dokončeno do 2.11., do rána se někdo vloupal do márnice
nátrž pod Kobláskou – chybí dodělat zához z kamene u zvětralé skály
kanalizační vpusť – v současné době se opravuje vpusť u autoservisu Novotný

4. Projednání výsledků výběrového řízení na dodávku a projekt „Protipovodňová opatření pro obec
Černíkovice“ . Všechny nabídky byly nekompletní, nebyly dodány potřebné materiály.
Firmy, které zaslaly své nabídky jsou TBO, Družstevní 5, Vejprnice ve výši 2.110.931,- Kč včetně
DPH a firma Emil Onderka, Valašské Meziříčí ve výši 2.084.606,- Kč včetně DPH. Vybrána byla
firma E. Onderka s nejnižší cenou.
. Dotace 2.356.787,- Kč což je 90%. Vyčerpáno do 30.11.2014 60%, akce bude dokončena ještě v tomto
roce.
Ing. Hofman – nebude to mít vliv na pojištění majetku

Hlasovalo pro: 11
proti : 0
zdržel se : 0

5. Projednání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ a obcí. Uložení
60 m kabelového vedení na p.č. 1174/18 v k.ú. Černíkovice
Hlasovalo pro: 11
proti : 0
zdržel se : 0

6. Různé
a/ při dalším jednání s Úřadem pro zastupování státu , bylo navržení vzetí pozemků v MŠ na 1 rok
do výpůjčky, nové zastupitelstvo musí po té požádat o bezúplatný převod, jedná se p.č. 550/32 ostatní
plocha o výměře 280 m2, projednání podpisu smlouvy o výpůjčce
Hlasovalo pro: 11
proti : 0
zdržel se : 0
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b/ odsouhlasení vyúčtování finančních prostředků pro TJ Sokol Černíkovice ve výši 100.000,- Kč
a Mysliveckým sdružením Bělá Černíkovice ve výši 20.000,- Kč. Nutné doložit doklady pro kontrolu.

Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se: 2 (Hlavsa,Pavel)

c/ O souhlasení přijetí financí od ŠKODA na výsadbu stromků ve výši 21.580,-Kč
Výsadba proběhne 15.10.2014 od 16,00 hodin na Drahách a Na stráni, k výsadbě bude připraveno
120 stromků
Projednání podepsání smlouvy na zlepšování ŽP v regionu se ŠKODA AUTO a.s.

Hlasovalo pro: 11
proti : 0
zdržel se : 0

d/ Projednání a schválení žádosti Klubu důchodců v Solnici o příspěvek na činnost pro rok 2014
ve výši 1.000,- Kč
Hlasovalo pro: 10
proti : 0
zdržel se : 1( Pavel L..)

e/ Žádost pana V. Duška o proplacení dovolené 2013
Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 2( Hlavsa, Mgr.Jakubcová

f/ předložení petice SMO ČR , kde je řešena problematika nepřizpůsobivých občanů

7. Diskuse
Šitina Zd. – oprava VO u Štočkových
Usnesení přečetl Ing. Petr Víteček
Zastupitelstvo obce Černíkovice
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I. Bere na vědomí
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání
2. Zprávu starosty obce
3. Informace o dílčím přezkoumání hospodaření
II. Schvaluje
1. Výběrové řízení na dodávku a projekt „Protipovodňová opatření pro obec Černíkovice“ a hodnotící
komise posoudila nabídku uchazeče TBO Družstevní 5, Vejprnice ve výši 2.110.931,- Kč a Emil
Ondrejka Polička 400, Valašské Meziříčí ve výši 2.084.606,- Kč, která byla vybrána pro nejnižší cenu.
2. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, Děčín a Obcí
Černíkovice na uložení kabelového vedení na par. Č. 1174/18
3. Smlouvu o výpůjčce majetku na pozemkovou parcelu par. č. 550/32, ostatní plocha o výměře 280m2,
která je v majetku České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
4. Vyúčtované finanční prostředky z rozpočtu obce na rok 2014 na podporu sportu TJ Sokol ve výši
100 tisíc Kč a Myslivecké sdružení Bělá Černíkovice ve výši 20 tisíc Kč.
5. Darovací smlouvu mezi ŠKODA AUTO a.s. a Obcí Černíkovice na zlepšování ŽP v regionu ve výši
21.580,- Kč
6. Příspěvek na činnost Klubu důchodců v Solnici ve výši 1.000,- Kč, který využívají naši občané.
7. Proplacení nevyčerpané dovolené starostovi za rok 2013
III. Ukládá

V Černíkovicích 14.10.2014
Zapsala: Zdenka Jedlinska
Ověřovatelé zápisu: Ing. Emil Petera
Zdeněk Šitina

Starosta:

Václav Dušek

podpis:
podpis:

podpis:
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