Zápis
z veřejného jednání zastupitelstva obce v Černíkovicích, konaného dne
11.9. 2014 v 19,00 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice
Místo konání : společenská místnost DPS Černíkovice
Datum konání: 11.9.2014 v 19,00 hodin
9 členů zastupitelstva (od bodu č. 11 zastupitelů 10)
Přítomno :
( Ing. Petr Víteček omluven, Ing P. Pohl)
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. Seznámení s rozpočtem obce za II. čtvrtletí 2014
5.Projednání rozpočtových opatření č. 3 a 4
6. Projednání výběrových řízení na dodavatele staveb Obnova zábradlí přes řeku Bělou a úpravu
místního hřbitova
7. Projednání Rozhodnutí č. 14218291-SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu
v rámci Operačního programu ŽP, „Protipovodňová opatření pro obec Černíkovice“
8. Projednání úprav „Výměna vodovodního potrubí s výměnou zdravotní techniky v MŠ“
9. Projednání společné ceny pozemku stavební, zahrada a ostatní plocha k jednotnému
funkčnímu celku
10. Různé
11. Diskuze
12. 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 Ing. Emil Petera
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 - prodej pozemků, dnes bude jednáno o společné ceně
- Smlouva připravena k podpisu – Římskokatolická farnost
- Výběrové řízení – položkový
- Odkup pozemku p.č.1315 zahrada výměra 276 m2, připraveno stačí podepsat
smlouvu
3. Zpráva starosty
Pan starosta ještě jednou přivítal přítomné zastupitelé a konstatoval, že v tomto složení je toto
zastupitelstvo poslední. Příští měsíc 10.-11.10.2014 se konají komunální volby.
-

-

akce oprav v MŠ naplánována na prázdniny, byla 29.8.2014 dokončena, ovšem
velké poděkování patří ženám, které přišly pomoci s úklidem aby toto oddělení
mohlo být v pondělí k dispozici našim nejmenším
velmi kvalifikovaný přístup předvedl p. Martin Hovorka, které zde prováděl
stavební dozoru (schůzky byly každý čtvrtek 7,00 hodin)
do 5.8.2014 měly být odevzdány kandidátní listiny, v naší obci 6 kandidátek
pozemek 550/32 v zahradě u MŠ (po bývalé drůbežárně) je stále ve vlastnictví
státního fondu
včera byla schůzka v Kostelci nad Orlicí ohledně zvyšování výroby v Kvasinách,
průjezd těžkými automobily obcemi, rozšíření průmyslové zóny

4. Seznámení s hospodařením obce za II. čtvrtletí, dále bylo projednáno rozpočtové opatření č. 3,4
Viz. přílohy
Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0

5. Projednání výsledků výběrového řízení na obnovu zábradlí u mostu přes řeku Bělou u Vítečkových.
Osloveny firmy Vaspo-nabídka zaslána zpět, Mados MT Lupenice a Strabag. Vybrána byla firma
MADOS MT Lupenice a cenovou nabídkou 227.846,46 Kč, která se ujala opravy.
Viz. příloha
Hlasovalo pro: 8
proti : 0
zdržel se : 1 (Zdeněk Šitina)

6. Projednání předloženého položkového rozpočtu na úpravu místního hřbitova firmou Zdeněk Rolejček
Solnice. Osloveny ještě firmy DANS Dobré a Stavitelství Vamberk, obě se pro velké vytížení omluvily.
Stavba by měla být dokončena do 25.10.2014 v celkové ceně 422.925,- Kč.
Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0

7. Projednání přijetí finančních prostředků na akci Protipovodňová opatření pro obec Černíkovice ve výši
2.356.787,- Kč, rozhodnutí č. 14218291 – SFŽP. Do 30.11.2014 nutné vyčerpat 60% dotace
Projednání Výzvy k podání nabídky včetně Zadávací dokumentace a Výběrové řízení na dodávku pro
projekt pověřenou firmou Dabona s.r.o. Rychnov nad Kněžnou.
Projednání jmenování 3-členné komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení této
akce. Navrženi jsou Ing. Pavel Pohl, Josef Šitina, Václav Dušek, náhr. Jiří Školník.
Otvírání obálek 24.9.2014 v 15.00 hodin, Dabona RK
Požádáno Město Solnice o uložení hladinoměru na jejím katastru.

Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0

8. O prázdninách byla provedena a dokončena firmou Reming akce „Výměna vodovodního potrubí a
výměna zdravotní techniky v MŠ“. Velké poděkování patří panu Martinu Hovorkovi, který zde
prováděl kontrolní inženýrskou činnost. Projednání podepsání smlouvy za výše uvedenou práci ve výši
5.400,- Kč.
Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0

9. Projednání a schválení jednotné ceny za odprodej pozemků, které jsou v majetku obce ve výši
50,- Kč/m2. Tyto pozemky jsou prozatím užívány jinými vlastníky. Dále kupující uhradí kupní smlouvu
a vklad do katastru nemovitostí.
Hlasovalo pro: 8
proti : 0
zdržel se : 1 (Školník J.)

10. Různé

A/ Projednání nově vzniklé situaci při rozesílání Smluv na hrobové místa, někteří tyto hroby ruší a nabízí
jako volné. Vzniká zde však problém s ostatky.
Je pro navrhováno vyčlenit jednu zrušenou hrobku na místním hřbitově pro případné ukládání ostatků
ze zrušených hrobových míst.

Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0
přišel Ing. Pohl

B/. Projednání podepsání smlouvy mezi Sociálními službami Města Rychnov nad Kněžnou a obcí
Černíkovice na jednorázový finanční příspěvek ve výši 24.000,- Kč o umístění našich občanů do
domova s celodenní pečovatelskou službou v Rychnově nad Kněžnou.
Sociální služby nemohou přijímat finanční částky od fyzických osob při nástupu občanů do domova,
je proto nutné finanční částku zaplatit obci a ta po té odvede jako právnická osoba finance Sociálním
službám Města. Jednorázový finanční příspěvek činí 24.000,- Kč.
Hlasovalo pro: 10
proti : 0
zdržel se : 0

C/ Projednání zaslání finančnímu příspěvku pro Občanské sdružení Pferda v Rychnově nad Kněžnou
ve výši 2.000,- Kč, a pro Stacionář sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou rovněž 2.000,- Kč.
Obě tyto zařízení navštěvují naši občané.
Hlasovalo pro: 10
proti : 0
zdržel se : 0

D/ . Pozvání spřátelené obce Černíkovice, okres Plzeň na sobotu 27.9.2014, kde mají sraz rodáků a u této
příležitosti zde proběhne svěcení praporu a znaku obce.
.

E/ Jednáno s firmou ZEAS Trnov o finančním daru, za tento rok bude částka navýšena o 50.000,- Kč.
Dále došlo k navýšení u pronájmů pozemků o 50%.

11. Diskuze
Starosta - účast na jednání v Kostelci nad Orlicí s zástupci „CEPU“ kde bylo jednáno i obchvatu obce
Domašín, bylo zde zmíněno navyšování výroby v závodech Kvasiny, odsouhlasí finančních
prostředků pro dokončení obchvatu Solnice, přípravu obchvatu Domašína a Častolovic.
Na obci máme již dávno požadavek občanů Domašína, týkající ho zklidnění průjezdu obcí,
jelikož na komunikaci II. Nelze umístit jiná dopravní značenní je toto možnost jak situaci
v obci řešit, Studie již existuje a je v ÚP obce z roku 2011, s obchvatem bych já osobně
souhlasil.
Luděk Pavel - nesouhlasím s trasou obchvatu
Ing. Pohl – pokud by obchvat vedl směr Litohrady, byla by akce příliš náročná a daleko dražší

starosta – při této akci trvá nejdéle výkup pozemků

Luděk Pavel – nákup na opravu komína SDH Domašín
Jedlinská - ano je možné, dle rozpočtu
Jiří Školník - příspěvek na stromky od ŠKODA AUTO a.s. ve výši 21.580,- Kč ( 165 ks), bude třeba
pomoc místních organizací při výsadbě ( Draha, Na stráni at.)

Usnesení č. 23 přečetl a Mgr. Hana Jakubcová
Zastupitelstvo Obce Černíkovice

Bere na vědomí
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání
2. Zprávu starosty obce
3. Zprávu o výsledku hospodaření za II. Čtvrtletí 2014
4. Zhotovení „Výměny vodovodního potrubí s výměnou zdravotní techniky v MŠ“
5. Informaci případném obchvatu Domašína v rámci dalšího rozšíření Škodovky v
Kvasinách
II.Schvaluje
1. Rozpočtové opatření č.3 a 4, dle přílohy
2. Dodavatele stavby z výběrového řízení na obnovu zábradlí u mostu přes řeku Bělá,
firmou MADOS MT Lupenice v ceně 227.846,46,-Kč včetně DPH a dodavatele stavby
na úpravu místního hřbitova firmou soukromou firmou Zdeněk Rolejček Solnice v ceně
422.925,-Kč včetně DPH
3. Rozhodnutí č.14218291-SFŽP na akci Protipovodňová opatření pro obec Černíkovice
o poskytnutí finančních prostředků na realizaci ve výši 2 356 787,-Kč a zároveň
schvaluje Výzvu k podání nabídky včetně Zadávací dokumentace a Výběrové řízení na
dodávku pro projekt pověřenou firmou Dabona s.r.o. Rychnov nad Kněžnou. Dále
jmenuje 3 člennou komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnotící komisi

k této akci, Ing.Pavel Pohl, Josef Šitina, Václav Dušek, náhr.Jiří Školník
4. Jednotnou cenu pozemku ve výši 50,-Kč/m2 při prodeji pozemků které jsou v majetku
obce a jsou užívány jinými vlastníky. Dále kupující uhradí kupní smlouvu a vklad do
katastru nemovitostí.
5. Vyčlenění jedné zrušené hrobky na místním hřbitově pro případné ukládání ostatků
z rušených hrobových míst
6. Podepsání smlouvy mezi Sociálními službami města Rychnov nad Kněžnou a obcí
Černíkovice na jednorázový finanční příspěvek ve výši 24.000,-Kč o umístění našich
občanů do domova s celodenní pečovatelskou službou v Rychnově n/Kn. Tento
příspěvek uhradí obci Černíkovice rodiny které žádají o toto umístění.
7. Finanční příspěvek pro Občanské sdružení Pferda v Rychnově nad Kněžnou ve výši 2.000,-Kč a
2.000,-Kč pro Stacionář sv. Františka Rychnově nad Kněžnou které, využívají naši občané.
8. Smlouvu na provádění kontrolní inženýrské činnosti na stavbě „Výměny vodovodního potrubí
s výměnou zdravotní techniky v MŠ a proplacení částky ve výši 5.400,-Kč

III. Ukládá
Starostovi: Zajistit podepsanou smlouvou od rodiny výše uvedené v bodě 6. na uhrazení
jednorázového finančního příspěvku pro Sociální služby Rychnov nad Kněžnou.
V Černíkovicích 19.9.2014
Zapsala: Zdenka Jedlinská
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Emil Petera
Zdeněk Šitina

podpis:
podpis:

Starosta: Václav Dušek

podpis:

