Zápis
z veřejného jednání obecního zastupitelstva v Černíkovicích, konaného dne 3. 3. 2015
v 19.00hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice
Místo konání: společenská místnost DPS Černíkovice
Datum konání: 3. 3. 2015 v 19.00 hodin
Přítomno:
10 členů zastupitelstva (omluven Milan Hlavsa)
Před bodem č. 3 přišel Ing. Petr Víteček
Předsedající starostka přivítala přítomné členy zastupitelstva na dnešním jednání OZ.
Konstatovala, že zasedání je usnášeníschopné. Požádala přítomné, aby minutou ticha uctili památku
spoluobčanů, jež už nejsou mezi námi.

Program jednání:
Program: 1. Zahájení, volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Kontrola usnesení z minulého jednání
3. Zpráva starosty obce
4. Hospodaření obce za rok 2014 a rozpočtová opatření č. 9
5. Projednání Návrhu rozpočtu obce na rok 2015
6. Projednání Smlouvy o poskytování služeb při provozování kanalizace v obci
Černíkovice a Domašín
7. Projednání Smlouvy o bezúplatném převodu majetku č. UZSVM/HRK/331/2015-HRKM,
pozemková parcela 1140/1 - Martanovi
8. Projednání Smlouvy na zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2010637/VB/2
Černíkovice, p.č. 1041 - Klár
9. Projednání souhlasu se stavbou elektrického vedení a podepsání Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu – Záleský
10. Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnného fondu v rámci
regionálních knihovnických služeb
11. Projednání Žádosti o odkoupení pozemku č. 3045 – p. Čiháček
12. Různé
13. Diskuze
14. Usnesení, závěr
Hlasovalo pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
1.
Jednání zastupitelstva obce zahájila a řídila předsedající paní Zdenka Jedlinská. Do návrhové
komise byli navrženi Jaroslav Krištuf a Josef Šitina, ověřovateli zápisu Václav Dušek a Irena Čeplová,
zapisovatelkou dnešního jednání paní Klára Stillerová.
Hlasovalo pro: 8
proti: 0
zdržel se: 1 (Krištuf)

2. Kontrolu usnesení z minulého jednání provedl místostarosta J. Školník.
Starostka vysvětlila:
- Nepodepsaná smlouva mezi Sociálními službami města Rychnov nad Kněžnou a obcí Černíkovice na
-

jednorázový finanční příspěvek o umístění černíkovického občana do domova s celodenní pečovatelskou
službou v RK, z důvodu zhoršení zdravotního stavu žadatele.
Odstoupení od Kupní smlouvy se smlouvou o předkupním právu mezi Obcí Černíkovice a slečnou
Annou Hermanovou. P. Hermanová nekomunikuje, problém řeší Mgr. Lenka Korečková.
Přišel Ing. Petr Víteček

3. Zpráva starostky, krátké shrnutí probíhajících a dokončených akcí.
-

Velká účast na novoročním pochodu.
Posílení sběrných míst, dvě nová místa, přidány nové kontejnery na plasty.
Investiční akce – Zateplení MŠ, zpracovává se energetický audit, poté bude podána žádost o
dotaci. Probíhá zakreslení současného stavu ZŠ a zpracuje se studie.
Oslovená firma na opravu zábradlí v Domašíně.
Úpravy na OÚ (nový kancelářský nábytek), úpravy na DPS.

4. Zastupitelům bylo předloženo hospodaření obce za rok 2014, dále byli seznámeni s rozpočtovým
opatřením č. 9.
Přílohy
Hlasovalo pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
5. Projednání Návrhu rozpočtu obce na rok 2015.
Příloha
Hlasovalo pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
6. Projednání Smlouvy o poskytování služeb při provozování kanalizace v obci Černíkovice a Domašín
Příloha
Hlasovalo pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
7. Projednání Smlouvy o bezúplatném převodu majetku č. UZSVM/HRK/331/2015-HRKM,
pozemková parcela 1140/1 – Martanovi.
Příloha
Hlasovalo pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0

8. Projednání Smlouvy na zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2010637/VB/2
Černíkovice, p.č. 1041 – Klár.
Příloha
Hlasovalo pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
9. Projednání souhlasu se stavbou elektrického vedení a podepsání Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu – Záleský.
Příloha
-

p. Krištuf – podmínka provedení podvrtu při přechodu komunikace
Hlasovalo pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0

10. Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnného fondu v rámci regionálních
knihovnických služeb, jedná se o částku 6.000,-Kč.
Příloha
Hlasovalo pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
11. Projednání Žádosti o odkoupení pozemku č. 3045 – p. Čiháček.
Příloha
-

OZ zamítá prodej, pouze pronájem
p. Víteček – podmínka, že uhradí pohledávky z pronájmu z minulých let
Hlasovalo pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0

12. Různé
a) Projednání Darovací smlouvy č.3/2014 s Mikroregionem Rychnovsko, Havlíčkova 136,
Rychnov nad Kněžnou, jedná se o křovinořez s příslušenstvím BC 2145 a sekačky Honda 53cm
s pojezdem, předání do vlastnictví obce.
Hlasovalo pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0

b) Projednání Příkazní smlouvy na akci „Zateplení Mateřské školy v Černíkovicích“, součástí této
smlouvy je zpracování energetického auditu, podání Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 3
na SFŽP, rozhodnutí o poskytnutí dotace, výběrové řízení, inženýrsko-investiční dozor,
závěrečné vyhodnocení akce, plná moc společnosti DABONA k výše uvedeným úkonům
uvedených v Příkazní smlouvě.
-

p. Krištuf – jak se vybrala firma DABONA, není nutné dělat výběrové řízení
p. Školník – s firmou dlouhodobě spolupracujeme, spokojenost s firmou, na firmu, která
zpracovává žádosti o dotace, není potřeba výběrové řízení
Hlasovalo pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0

c) Projednání Žádosti paní Márie Frumarové o umístění v DPS Černíkovice.
-

starostka – podmínkou je trvalý pobyt v Černíkovicích a využívání poskytovaných služeb
Hlasovalo pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0

d) Projednání určeného zástupce pana Václava Duška pro zpracování Zprávy o uplatňování ÚP
Černíkovice.
-

p. Krištuf – starostka by také měla být přítomna jednání
Hlasovalo pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0

e) Projednání příjmu investičního transferu ve výši 150.000,- Kč od VSCS a předání rozšířeného
vodovodního řádu Měle do správy Vodovodního svazku Císařská studánka.
Hlasovalo pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
f) Projednání finančních prostředků z rozpočtu obce, které jsou uvedeny ve smlouvách na činnost
MS Bělá ve výši 40.000,- Kč a na sportovní činnost TJ Sokol Černíkovice ve výši 150.000,- Kč.
Hlasovalo pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
g) Projednání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. (IE-12-2005140/VB/2) Černíkovice – rekonstrukce zděné TS
RK 0004 (čp. 104).

-

p. Dušek – při současném stavu je obtížná výměna trafa, převod na sloupové vedení
p. Školník – nutný prořez lípy u trafostanice, aby nebránila sloupovému vedení
Hlasovalo pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0

h) Projednání zpracování projektové dokumentace na opravu zábradlí u silnice II/321 v obci
Domašín firmou ID Projekt s.r.o. Kostelec nad Orlicí.
-

p. Krištuf – nebude se opravovat jen zábradlí, ale i chodník a zděný taras
p. Dušek – současný stav nevyhovuje normám, zábradlí bude s výplněmi
p. Školník – akce je nákladnější, ale v rozpočtu je s ní počítáno
Hlasovalo pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0

i) Projednání zaměření a zakreslení stávajícího stavu budovy ZŠ s návazností vypracování studie
přestavby budovy ZŠ.
-

starostka – oslovená firma STAPRING vypracuje studii a následný energetický audit
p. Stodůlka – kolik to bude stát
starostka – cca 70.000,-Kč, v rozpočtu je se studií počítáno
p. Krištuf – k čemu je studie potřeba
p. Školník – studie je potřeba k projektové dokumentaci, pro celkovou představu, jak bude ZŠ
vypadat, zahrnuje i cenovou kalkulaci
p. Krištuf – je třeba studii něčím podložit, co chceme, aby bylo výstupem, podložit například
geografickým vývojem – výhled, kolik dětí bude do ZŠ v budoucnu chodit
p. Školník – v plánu je rozšíření sídliště Záhumna
Hlasovalo pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0

j) Projednání návrhu na pořízení kontejnerů na bioodpad.
-

-

starostka – obec Synkov má v plánu vybudovat kompostárnu, kam by se bioodpad mohl
vyvážet, ale nezajistí kontejnery, ty si musí obce sehnat sami, kontejnery se dají pořídit přes
dotaci (minimální částka je 500.000,-Kč)
p. Víteček – po přistavení kontejneru je riziko, že v něm nebude jen bioodpad a kompostárna
odpad nevezme, jednodušší by bylo, kdyby si lidé sami odváželi bioodpad do Synkova
p. Školník – dle nového zákona obec musí zajistit sběr bioodpadu, je třeba zjistit všechny
možnosti a podmínky
p. Krištuf – sběr bioodpadu lze zabezpečit smlouvou se Synkovem
starostka – zatím by se bioodpad takto zajistil
p. Dušek – možné odvážet bioodpad na místo u spojnice s Třebešovem, bylo by nutné ho oplotit
a zajistit obsluhu

13. Diskuze
a) p. Krištuf – proč je v rozpočtu 800.000,-Kč na veřejnou zeleň?
starostka – v této částce jsou zahrnuty mzdy, sociální a zdravotní pojištění technických
pracovníků a další náklady na péči o zeleň
b) p. Krištuf – pochvala p. Hajnému (Domašín 24) za samotěžbu dřeva v lese v obci Domašín, les
je pěkně vyčištěný
14. Usnesení, závěr
Usnesení č. 4 přečetl Jaroslav Krištuf
Zastupitelstvo Obce Černíkovice

z veřejného jednání OZ, konaného 3. 3. 2015 ve společenské místnosti DPS v Černíkovicích.
Obecní zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání OZ
2. Zprávu starostky obce
II. Schvaluje
1. Rozpočtová opatření č. 9.
2. Hospodaření obce za rok 2014.
3. Návrh rozpočtu na rok 2015.
4. Smlouvu s firmou AQUA servis, a.s Rychnov nad Kněžnou o poskytování služeb při provozování
kanalizace v obci Černíkovice a Domašín a pověřuje starostku podepsáním této smlouvy.
5. Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č. UZSVM/HRK/331/2015-HRKM na pozemkovou
parcelu č.1140/1, ostatní plocha (k čp. 17) a pověřuje starostku podepsáním této smlouvy.
6. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti Č.IV-12-2010637/VB/2 Černíkovice, p.č. 1041 –
Klár, par. číslo 1129/4 a 182/8 ve výši 1.000,- Kč a zároveň pověřuje starostku podepsáním smlouvy.
7. Smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih (dokumentů) do výměnných fondů v rámci regionálních
knihovnických služeb a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
8. Darovací smlouvu č.3/2014 s Mikroregionem Rychnovsko, Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou,
jedná se o křovinořez s příslušenstvím BC 2145 a sekačky Honda 53 cm s pojezdem, předání do
vlastnictví obce a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
9. Příkazní smlouvu na akci „Zateplení Mateřské školy v Černíkovicích“, součástí této smlouvy je
zpracování energetického auditu, podání Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 3 na SFŽP, rozhodnutí
o poskytnutí dotace, výběrové řízení, inženýrsko-investiční dozor, závěrečné vyhodnocení akce, plná
moc společnosti DABONA k výše uvedeným úkonům uvedených v Příkazní smlouvě a pověřuje
starostku podpisem příkazní smlouvy.
10. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. (IE-12-2005140/VB/2) Černíkovice – rekonstrukce zděné TS RK 0004 (čp. 104) a

pověřuje starostku podpisem.
11. Žádost paní Márie Frumarové, Hoděčín 1 o umístění v DPS Černíkovice.
12. Vyplacení finančních prostředků z rozpočtu obce, které jsou uvedeny ve smlouvách na činnost MS
Bělá ve výši 40.000,- Kč a na sportovní činnost TJ Sokol Černíkovice ve výši 150.000,- Kč.
13. Určeným členem zastupitelstva – „určeným zástupcem“ pro spolupráci na zpracování a projednání
zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období paní Zdenku Jedlinskou.
14. Příjem investičního transferu ve výši 150.000,- Kč od VSCS a předání rozšířeného vodovodního
řádu Měle do správy Vodovodního svazku Císařská studánka.
15. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-2012962, Černíkovice, Domašín p.č. 203 Záleský-knn, s podmínkou provedení
podvrtu při přechodu komunikace, zároveň pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
16. Zpracování projektové dokumentace na opravu zábradlí u silnice II/321 v obci Domašín firmou ID
Projekt s.r.o. Kostelec nad Orlicí.
17. Zaměření a zakreslení stávajícího stavu budovy ZŠ s návazností vypracování studie přestavby
budovy ZŠ.
III.Ukládá:
Projednání možnosti získání dotace na nákup kontejnerů na odvoz bio odpadů a vytipování pozemků
pro možné umístění kontejnerů.
IV. Zamítá:
1.
Žádost p. Petra Čiháčka na odkoupení pozemku č. 3045 v k.ú. Domašín, s doporučením návrhu
nájmu pozemku za podmínky uhrazení minulých pohledávek.
V Černíkovicích 4. 3. 2015
Zapsala: Bc. Klára Stillerová
Ověřovatelé zápisu:

Irena Čeplová
Václav Dušek

Starostka:

Zdenka Jedlinská

