Zápis
z veřejného jednání zastupitelstva obce v Černíkovicích, konaného dne
11.12. 2013 v 19,00 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice
Místo konání : společenská místnost DPS Černíkovice
Datum konání: 11.12.2013 v 19,00 hodin
9 členů zastupitelstva
Přítomno :
( Milan Hlavsa, Josef Šitina 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 k 31.10.2013 a rozpočtová opatření č.8,9,10.
5. Projednání úpravy hospodaření s rozpočtovým opatřením do 31.12.2013
6. Projednání rozpočtového výhledu od roku 2014 - 2016
7. Projednání rozpočtového provizoria pro začátek roku 2014
8.Příjmutí finančního daru Škoda Auto ve výši 31.100,- Kč a finanční dar dle darovací smlouvy
od ZEAS Podorlicko a.s., Trnov ve výši 100.000,- Kč a finanční příspěvek od Mikroregionu
Rychnovsko ve výši 57.525,- Kč.
9. Projednání Obecně závazné vyhlášky č.1/2013, kterou se mění text přílohy OZV č.1/2012
ze dne 27.11.2012
10. Projednání obecně závazné vyhlášky č. 2/2013 o Místních poplatcích.
11. Projednání prodeje pozemků v užívání jiných 942/3, 494/5, 1130/4, 1132/2, vše v
k.ú. Černíkovice a projednání pronájmu pozemků na umístění kontejnerů na textil.
12. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů v rámci
regionálních knihovnických služeb.
13. Projednání žádosti Desinační společnosti Orlické hory a Podorlicko
14. Projednání žádosti o příspěvky Klub důchodců Solnice, Farní charity RK,
Nejúšpěšnější sportovec Rychnovska
15. Různé
16. Diskuse
17. 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, Ing. Petr Víteček , ověřovateli zápisu Ing. Pavel
Pohl a Ing.Emil Petera, 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
- Nové zábradlí – 160.000,- Kč firma Mados Lupenice
- Vyhláška odpady bude jedním bodem dnešního jednání
- Pol. Rozpočet MŠ – bude projednáno na dnešním jednání
- Domašín kanalizace – SÚS špatná domluva, bylo vyřešeno, vpusť byla na kanal. obce, opravu
provedla firma Strabag, hotovo za 2 dny, vpusť je mimo, vše v naprostém pořádku
- Dopravní značení v Domašíně je schváleno Policií, předáno na MěÚ odbor dopravy a bude
předáno na SÚS k umístí dopravního značení

3. Zpráva starosty
Pan starosta ještě jednou přivítal přítomné zastupitelé.
-

Naše největší akce v roce 2013 byla zpevnění břehu, výpusť atd. cena 638.000,- Kč
Chodník u Hanušových na sídlišti U Jáma, odstranění nerovností na chodnících a vyčnívající
kanalizační šachty
Studie na novou budovu OÚ, prozatím je studie pouze na OÚ, pro SDH se bude hledat
vhodný nový prostor
Rozšíření osvětlení u Krynkových, sídliště u MŠ a osvětlení kapličky v Domašíně, chybí
oprava „kandelábru“ na Dubinu
Nákup osobního automobilu pro pečovatelskou službu
Odkup pozemku v Domašíně od Fi. KNAUF
Nové herní prvky na zahradě MŠ
Nově natřená střecha na budově MŠ
Umístění nových retardérů u Jána, dopravní značení obytná zóna
Opravena největší nátrž na řece Bělé, další by se měly realizovat v příštím roce
Příspěvky místním organizacím
Pořádání akcí – Noční Glóŕiák, Posezení důchodců, Rozkvetlý dům, Nejlepší jablečný
výrobek, Nejkrásnější čarodějnice, Novoroční výšlap atd.
Příští rok se pokusíme zažádat o dotace z úvěru, dotaci na vodovodní potrubí a zdravotní
techniku v MŠ

Plánované akce pro rok 2014
- Autobusová zastávka u pomníku, nebo řešit autobusovou zastávku na jiném místě
- Nátrže na řece Bělé
- Oprava Pomník padlým, program kultury Města RK
- Zábradlí u Vítečkových
- Přestavba budovy OÚ a SDH
- Urnový háj

-

Chodník hřbitov, vývod a odvodnění pod vodou
Odstranění kaluží u prodejny potravin
Zachycení vody pod Novotnými

4. Projednání rozpočtového opatření č. 8,9,10
Viz. přílohy
Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0

5. Projednání pověření příkazce operace a správce rozpočtu k provedení rozpočtových opatření
v položkách příjmy a výdaje neomezeně v měsíci prosinec od termínu konání veřejného zasedání OZ do
31.12.2013, i v případech kdy se bude měnit objem rozpočtu či dojde k přesunu finančních prostředků
mezi paragrafy. Na nejbližším veřejném zasedání bude zastupitelstvo s tímto provedeným rozpočtovým
opatřením seznámeno.

Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0

6. Projednání revokace usnesení v II. Schvaluje v bodě 4 z 27.11.2012 rozpočtový výhled na rok 2014 a
2015 a schvaluje rozpočtový výhled na rok 2014, 2015, a 2016 dle přílohy.
Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0

7. Projednání rozpočtového provizoria obce Černíkovice na období do schválení rozpočtu na rok 2014,
1/12 za měsíc
Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0

8. Projednání přijmutí finančního daru ve výši 31.100,- Kč od ŠKODA Auto z programu zklidnění
dopravy, přijmutí finančního daru od ZEAS Podorlocko a.s. Trnov, dle podepsané smlouvy ve výši
100.000,- Kč a přijmutí finančního příspěvku od Mikroregionu Rychnovsko ve výši 57.525,- Kč
z Programu „Podpora rozvoje členských obcí Mikroregionu Rychnovsko“ a pověřuje starostu podepsáním
smlouvy. Částka ve výši 57.525,- Kč bude použita na nákup nového malotraktu.
Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0

9. Projednávání obecně závazné vyhlášky č.1/2013, dle citované přílohy vyhlášky. Celkové náklady
na odvoz odpadů 352.131,- Kč, vše vyděleno počtem obyvatel(+ cizinci) a počtem
nemovitostí sloužících k rekreaci, výsledek je 475,- Kč (250,- Kč pevná částka a 350,- částka
pohyblivá). Cena odpadů pro rok 2014 zůstává stejná a to 600,- Kč na osobu(nemovitost)/rok.
Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0

10. Projednání obecně závazné vyhlášky č. 2/2013, o místních poplatcích, dle citované přílohy vyhlášky.
Příloha: pes 3 měsíce 100,- Kč (každý další 200,- Kč.)

Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0

11. Projednání prodeje pozemků par.č. 942/3 zahrada o výměře 72 m2 , p. č. 942/5 zahrada o výměře 94
m2,, p. č. 494/5, p. č. 1130/4 zahrada o výměře 100 m2, p. č. 1132/2 zahrada o výměře 32 m2, vše v k.ú.
Černíkovice a které jsou v užívání jiných vlastníků za odhadní cenu s tím, že kupující uhradí odhad
pozemku, kupní smlouvu a vklad na zápis do katastru nemovitostí. Dále pak projednání pronájmu
pozemků p. č. 97/3 v k. ú. Černíkovice a pronájem p. č. 497/1 v k .ú. Domašín na umístění kontejnerů pro
textil firmě Diakonie Broumov, V Důlni 913, 542 32 Úpice a Dimatex CS, spol.s.r.o. Stará 24, 463 03
Stráž nad Nisou.
Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0

12. Projednání smlouvy mezi Kulturou Rychnov nad Kněžnou provozovna Městská knihovna Rychnov
nad Kněžnou a Obcí Černíkovice o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnného fondu ve výši 6.000,Kč v rámci regionálních knihovnických služeb.
Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0

13. Projednání vyplácených zálohových finančních prostředků z rozpočtu obce na rok 2013 ve výši 75
tisíc Kč na podporu sportu TJ Sokol Černíkovice a 20 tisíc Kč na podporu MS Bělá Černíkovice.

Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0
14. Projednání finančního příspěvek Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko na člena MR
Rychnovsko se změnou stanov Destinační společnosti, vytvoření rezervního fondu a přistoupení
k závazkům Destinační společnosti OHP. OZ navrhuje tuto žádost zamítnout.
Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0
15. Různé
A)Projednání finančního příspěvku Klubu důchodců v Solnici ve výši 1.000,- Kč, finančního příspěvku
Farní charitě Rychnov nad Kněžnou ve výši 2.000,- Kč, finančního příspěvku na akci „Nejúspěšnější
sportovec Rychnovska za rok 2013“ ve výši 1.000,- Kč, finančního příspěvku programové spolupráci
s Městem Rychnov nad Kněžnou na dovybavení dopravního hřiště v Rychnově nad Kněžnou ve výši
2.000,- Kč, které využívají žáci z naší ZŠ.
Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se: 0

B) Projednání daru Římskokatolické farnosti Černíkovice se sídlem, 517 34 Voděrady čp.1, v materiální
pomoci, dřevní hmotou v objemu 16 m 3 na rekonstrukci závětří kostela „Povýšení sv. Kříže“
v Černíkovicích, s vypracováním darovací smlouvy a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0

C) Projednání memoranda o společném zájmu obcí Mikroregionuu Rychnovsko na obhájení potřebnosti
udržení a modernizaci provozu železniční dopravy k návaznosti na autobusovou dopravu k hradecké
aglomeraci i zpět. Návaznost spojů BUS a vlak, odeslat memorandum.
Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0
D) Projednání žádosti o finanční příspěvek o.s. Živá voda, Teplice nad Metují na činnost Koalice Stop HF.
Vruty břidličný plyn odsouhlasit zámítnutí této žádosti
Hlasovalo pro: 9
proti : 0

zdržel se : 0
E) projednání možnosti se finančně podílet na encyklopedii měst a obcí ČR, návrh na zamítnutí
z důvodu příliš vysoké ceny.
A4 2.500,- Kč
A4 10.000,- Kč/ 2013
Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0

F) projednání nabídky obrazu obce Domašín, jedná se o fotosnímek, s celkovou cenou 3.600.- Kč,
Návrh na neschválení nabídky z důvodu vysoké ceny

Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0
G) Projednání žádosti Českého rybářského svazu, místní organizace Solnice o finanční příspěvek na
rybolovný agregát, odlov ryb na řece Bělé
U nás letos potřeba 2x Most u Vítečkových a u Zvoníčkových, cena pro naši obec vypočítána na
21.500,- Kč jedná se o podíl Kvasiny, Solnice, Černíkovice. Navržená cena 5.000,- Kč.
Celková cena pře 80tis.Kč, spolek do nákupu nevloží žádné prostředky ale bude používat na svoji
hospodářskou činnost.
Jiří Školník – nesouhlasí, ať vybírají poplatek za službu
starosta – cena za toto službu byla prozatím zdarma, žádat na každou akci o slovení
Ing. Hofman – tento poplatek by se mohl započítat do nákladů každé akce
Jiří Školník – zjistit za kolik by to udělala jiná firma, dát vždy do požadavku při další akci na řece,
do nákladů firmy
návrh hlasovat pro zamítnutí finančních prostředků pro Český rybářský svaz Solnice
Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0

H) Projednání žádosti o vydání st.p.č. 2/1 v k.ú. Černíkovice, která je pod budovou „špejcharu“.
Pozemek p.č. 2/1 byl předán i s danajským darem čp.2. Nemovitost čp. 2 byla zbourána po povodních,
narušená statika. Uvedený pozemek vždy patřil na LV Kolowrat-Krakowský
špejchar – letos opravena střecha
slouží jako sklad pro rybník
Ing. Hofman – označení „pozor padá“ stále ještě umístěno
Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0
I) Projednání inventárních komisí pro inventarizace majetků za rok 2013

J) Projednání možnosti opravy pomníku padlým, cena asi 50.000,- Kč, peníze z Programu kultury,
žádost o grant
K) Projednání obnovení Smluv na hrobová místa, od 1.1.2014, smlouvy nechat zkontrolovat dle nového
občanského zákona, cena za 3,-Kč za m2 a 60,- Kč za služby na rok.
Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0

L) Informace pro podnikatele, nový zákon o prodeji lihovin – koncese na prodej od Živnostenského úřadu,
jinak nutné na každou akci žádat do 3 dnů celní správu

10. Diskuze
Luděk Pavel – knihovna Domašín
Starosta – knihovna RK informována, knihy vyřadit a dát do sběru
Luděk Pavel – střecha hasičárny Domašín a střecha kapličky v Domašíně, sehnat znalecký posudek
na výši oprav těchto střech
starosta – žádost na grant, oprava střechy, pokusit se
Ing. Hofman – celkové hodnocení OZ, žádní občané se tohoto jednání neúčastní , zamyslet se co je
příčinou, pro se jednání nikdo neúčastní? Rozhlas po celé obci nefunguje, místy je špatně slyšet. Pozvánka
na elkronické desce nebyla.
Ing. Hofman – výhrady k chybně přečtenému rozpočtu
Ing. Hofman – odpady , cena za jeden svoz, počet svozů, kdo váží hmotnost při pátečním sběru odpadů

Usnesení č. 19 přečetl Ing. Petr Víteček
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrolu usnesení z minulého jednání OZ
Zprávu starosty
Hospodaření Obce Černíkovice k 31.10.2013
Jmenování inventárních komisí, dle přílohy
Zasílání nových smluv na hrobová místa od 1.1.2014

II.

Schvaluje

1. Rozpočtové opatření č.8, 9 a 10
2. Pověření příkazce operace a správce rozpočtu k provední rozpočtových opatření v položkách
příjmy a výdaje neomezeně v měsíci prosinec od termínu konání veřejného zasedání OZ do
31.12.2013, i v případech kdy se bude měnit objem rozpočtu či dojde k přesunu finančních
prostředků mezi paragrafy. Na nejbližším veřejném zasedání bude zastupitelstvo s tímto
provedeným rozpočtovým opatřením seznámeno.
3. Revokace usnesení v II. Schvaluje v bodě 4 z 27.11.2012 rozpočtový výhled na rok 2014 a 2015 a
schvaluje rozpočtový výhled na rok 2014, 2015, a 2016 dle přílohy.
4. Rozpočtové provizorium Obce Černíkovice na období do schválení rozpočtu na rok 2014 dle
přílohy.
5. Přijmutí finančního daru ve výši 31.100,- Kč od ŠKODA Auto z programu zklidnění dopravy,
přijmutí finančního daru od ZEAS Podorlocko a.s. Trnov, dle podepsané smlouvy ve výši
100.000,- Kč a přijmutí finančního příspěvku od Mikroregionu Rychnovsko ve výši 57.525,- Kč
z Programu „Podpora rozvoje členských obcí Mikroregionu Rychnovsko“ a pověřuje starostu
podepsáním smlouvy.
6. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2013, dle citované přílohy vyhlášky.
7. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, o místních poplatcích, dle citované přílohy vyhlášky.
8. Prodej pozemků par.č. 942/3 zahrada o výměře 72 m2 , p. č. 942/5 zahrada o výměře 94 m2,,
p. č. 494/5, p. č. 1130/4 zahrada o výměře 100 m2, p. č. 1132/2 zahrada o výměře 32 m2, vše
v k.ú. Černíkovice a které jsou v užívání jiných vlastníků za odhadní cenu s tím, že kupující uhradí
odhad pozemku, kupní smlouvu a vklad na zápis do katastru nemovitostí.
9. Pronájem pozemků p. č. 97/3 v k. ú. Černíkovice a pronájem p. č. 497/1 v k .ú. Domašín na
umístění kontejnerů pro textil firmě Diakonie Broumov, V Důlni 913, 542 32 Úpice a Dimatex
CS, spol.s.r.o. Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou.
10. Smlouvu mezi Kulturou Rychnov nad Kněžnou provozovna Městská knihovna Rychnov nad
Kněžnou a Obcí Černíkovice o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnného fondu ve výši
6.000,- Kč v rámci regionálních knihovnických služeb.
11. Vyplácené zálohové finanční prostředky z rozpočtu obce na rok 2013 ve výši 75 tisíc Kč na
podporu sportu TJ Sokol Černíkovice a 20 tisíc Kč na podporu MS Bělá Černíkovice.
12. Finanční příspěvek Klubu důchodců v Solnici ve výši 1.000,- Kč, finanční příspěvek Farní charitě
Rychnov nad Kněžnou ve výši 2.000,- Kč, finanční příspěvek na akci „Nejúspěšnější sportovec
Rychnovska za rok 2013“ ve výši 1.000,- Kč, finanční příspěvek programovou spolupráci
s Městem Rychnov nad Kněžnou na dovybavení dopravního hřiště v Ryvhnově nad Kněžnou ve
výši 2.000,- Kč, které využívají žáci z naší ZŠ.
13. Dar Římskokatolické farnosti Černíkovice se sídlem, 517 34 Voděrady čp.1, v materiální pomoci,
dřevní hmotou v objemu cca16 m3 na rekonstrukci závětří kostela „Povýšení sv.Kříže“
v Černíkovicích, s vypracováním darovací smlouvy a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
14. Memorandum o společném zájmu obcí Mikroregionuu Rychnovsko na obhájení potřebnosti
udržení a modernizaci provozu železniční dopravy k návaznosti na autobusovou dopravu
k hradecké aglomeraci i zpět.
15. Prohlášení o vydání st.p.č. 2/1 v k.ú. Černíkovice, která je pod budovou „špejcharu“.
16. Již dříve vyřazené knihy o které není zájem byly dány do sběru.
III. OZ neschvaluje
1. Finanční příspěvek Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko na člena MR Rychnovsko se
změnou stanov Destinační společnosti, vytvoření rezervního fondu a přistoupení k závazkům

Destinační společnosti OHP.
2. Finančně se podílet na encyklopedii měst a obcí ČR, pro příliš vysokou cenu.
3. Zakoupení leteckého snímku obce Domašín pro příliš vysokou cenu.
4. Žádost o finanční příspěvek o.s. Živá voda, Teplice nad Metují na činnost Koalice Stop HF.
5. Žádost o finanční příspěvek Českého rybářského svazu, místní organizace č.60 Solnice na nákup
rybolovného agregátu v poměru tří obcí Solnice, Kvasiny a Černíkovice.
IV.

Ukládá starostovi

1. Zjistit náklady na slovení části vodního toku, před započetím stavebních prací v toku.
2. Zaslat žádost na grant z kultury na opravu pomníku padlým.
3. Zajistit odhad oprav kapličky Sv.Jana Nepomuckého a střechy hasičské zbrojnice v Domašíně.

V Černíkovicích 30.12.2013
Zapsala: Zdenka Jedlinská
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Emil Petera
Ing. Pavel Pohl

podpis:
podpis:

Starosta: Václav Dušek

podpis:

