VÝPIS USNESENÍ č. 10
ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Černíkovice, konaného dne
30.10. 2019 od 19.00 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Předsedající starostka přivítala přítomné členy zastupitelstva a hosty na dnešním jednání
OZ. Zasedání Zastupitelstva obce Černíkovice (dále též jako „Zastupitelstvo“) bylo zahájeno v
19:00 hodin starostkou obce Zdenkou Jedlinskou (dále jako „předsedající“). Předsedající
konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 odst. 1, zákona č.128/2000 Sb., o
obcích. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu obce
Černíkovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 18. 10. 2019 do
30. 10. 2019. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce www.cernikovice.cz
informace o konání zastupitelstva.
Předsedající konstatovala, že přítomno je 10 členů zastupitelstva z celkového počtu 11
členů zastupitelstva (viz. prezenční listina – příloha č. 1/us10), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

1a. Volba členů návrhové komise
Usnesení: Zastupitelstvo obce Černíkovice volí členy návrhové komise pana Jaroslava Krištufa
a pana Ing. Petra Vítečka.
Hlasování: Pro: 8
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 2

1b. Volba ověřovatelů a zapisovatele
Usnesení: Zastupitelstvo obce Černíkovice volí ověřovateli pana Josefa Šitinu a paní Irenu
Čeplovou. Zapisovatelkou dnešního jednání je Klára Stillerová.
Hlasování: Pro: 6
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 2

1c. Schválení programu
Usnesení: Zastupitelstvo obce Černíkovice schvaluje program v tomto znění:
Program:
1. Zahájení, volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulého jednání
3. Zpráva starostky
4. Projednání rozpočtového opatření č. 7
5. Projednání založení smlouvy o spořícím účtu
6. Projednání žádosti o poskytnutí dotace - lesy
7. Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku - lesy
8. Projednání Dodatku č. 1 – autobusová zastávka

9. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene
10. Projednání žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace
11. Projednání prodeje nemovitosti - pozemku
12. Projednání cenové nabídky – diagnostický průzkum mostu
13. Projednání plné moci – ČSOB makléř
14. Projednání cenové nabídky – chodník Domašín
15. Diskuze
16. Usnesení, závěr
Hlasování: Pro: 10
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

2. Kontrola usnesení z minulého jednání
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 1: Zastupitelstvo obce Černíkovice bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva obce – bez připomínek.

3. Zpráva starostky obce
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 2: Zastupitelstvo obce Černíkovice bere na vědomí zprávu
starostky obce.

4. Projednání rozpočtového opatření č. 7/2019
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Černíkovice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019
Příloha č. 2/us10
Hlasování: Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 1, bylo schváleno.

5. Projednání založení smlouvy o spořícím účtu
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 3: Zastupitelstvo Obce Černíkovice bere na vědomí
založení Smlouvy o ČSOB Spořicím účtu pro podnikatele.

6. Projednání žádosti o poskytnutí dotace - lesy
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 4: Zastupitelstvo Obce Černíkovice bere na vědomí žádost
o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, Podpora hospodaření v lesích asanace kůrovcového dříví - 19ZPD10-0035 – smlouva podepsána.
Příloha č. 3/us10

7. Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku - lesy
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 5: Zastupitelstvo obce Černíkovice bere na vědomí Žádost
o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku
– MZe - Rozhodnutí – dotace ve výši 156.000,- Kč.

8. Projednání Dodatku č. 1 – autobusová zastávka
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Černíkovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
12/2019 s firmou NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Hradec Králové na dílo „Nová autobusová
zastávka u Pomníku padlých Černíkovice“ ze dne 9. 8. 2019 a pověřuje starostku podpisem.
Hlasování: Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 2, bylo schváleno.

9. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Černíkovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IZ-12-2000727/VB/01, Černíkovice, 58/2, Stodůlka (Smlouva o budoucí smlouvě
schválena v Usnesení č. 30 - 9. 4. 2018) a pověřuje starostku podpisem.
Hlasování: Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 3, bylo schváleno.

10. Projednání žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Černíkovice schvaluje Žádost JCH rallye team z.s., Semechnice
38, 518 01 Dobruška o Povolení zvláštního užívání místní komunikace k uspořádání II. ročníku
Podorlické Rally (22. 5. – 23. 5. 2020).
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 4, bylo schváleno.

11. Projednání prodeje nemovitosti - pozemku
Usnesení
– Zastupitelstvo
Obce Černíkovice
schvaluje prodej nemovité věci – pozemek p. č.
11. Projednání
prodeje nemovitosti
- pozemku
182/8 o výměře 422 m2 (celková výměra 643 m2) zapsaného v katastru nemovitostí Katastrální
pracoviště Rychnov nad Kněžnou na LV 10001 zřízeného pro Obec Černíkovice.
A) výměru 164 m2 pan Josef Klár, bytem Černíkovice 130 za celkovou cenu 16.400,- Kč
(šestnáct tisíc čtyři sta korun českých) tj. 100,- Kč/m2.
B) výměru 96 m2 pan Tomáš Klár, Černíkovice 125, za celkovou cenu 9.600,- Kč (devět
tisíc šest set korun českých) tj. 100,- Kč/m2.
C) výměru 162 m2 pan Bohumil Břečťan, Černíkovice 53, za celkovou cenu 16.200,- Kč
(šestnáct tisíc dvě stě korun českých) tj. 100,- Kč/m2.
Náklady spojené s pořízením GP, kupních smluv a vkladem na katastr nemovitostí hradí výše
uvedení kupující. Zastupitelstvo pověřuje starostku přípravou smluv a jejím podpisem.
Hlasování: Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 5, bylo schváleno.

12. Projednání cenové nabídky – diagnostický průzkum mostu
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Černíkovice schvaluje cenovou nabídku č. 279/2019 na
vypracování mimořádné mostní prohlídky, diagnostický průzkum a statický výpočet

zatížitelnosti na akci „Most přes řeku Bělou na místní komunikaci“ – u Vilímkových a pověřuje
starostku zasláním objednávky.
Hlasování: Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 6, bylo schváleno.

13. Projednání plné moci – ČSOB makléř
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Černíkovice schvaluje podepsání Plné moci ČSOB Pojišťovací
makléř, s.r.o., Výmolova 353/3, Radlice, Praha, vztahuje se k výkonu zprostředkovatelské
činnosti v pojišťovnictví a k zastupování ve všech otázkách pojištění, pojišťovacích smluv atd.,
pověřuje starostku podpisem.
Hlasování: Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 7, bylo schváleno.

14. Projednání cenové nabídky – chodník Domašín
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Černíkovice schvaluje cenovou nabídku č. N-168/2019 ze dne
25.10.2019 „Chodník podél komunikace III/3205“ z Domašína k obchvatu - dokumentace ve
stupni PDPS (soupisu prací a kontrolního rozpočtu) s firmou M-Projekce s.r.o., Resslova
956/16, Hradec králové a pověřuje starostku zasláním objednávky.
Hlasování: Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 8, bylo schváleno.

15. Diskuze
Bez usnesení.

16. Závěr
Bez usnesení.
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

