Zápis
z veřejného jednání zastupitelstva obce v Černíkovicích, konaného v úterý
6.5. 2014 v 19,30 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice
Místo konání : společenská místnost DPS Černíkovice
Datum konání: 6.5. 2014 v 19,30 hodin
9 členů zastupitelstva
Přítomno :
( omluven Ing. Emil Petera)
Předsedající p. Dušek přivítal členy zastupitelstva a hosty dnešního jednání OZ .
Konstatoval, že dnešní zasedání je usnášení schopné.
Požádal všechny přítomné, aby povstali a minutou ticha uctili památku zesnulých spoluobčanů.
Program jednání :
Program:
1. Zahájení, volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Kontrola usnesení z minulého jednání
3. Zpráva starosty obce
4. Projednání hospodaření a schválení účetní závěrky obce Černíkovice k 31.12.2013 se závěrečným
účtem a zprávou o výsledku přezkoumání a hospodaření obce Černíkovice za rok 2013 a účetní
závěrku Příspěvkové organizace ZŚ a MŠ Černíkovice
5. Projednání hospodaření obce za I.čtvrtletí 2014 a rozpočtové opatření č.1
6. Projednání přijmutí dotace z POV na rok 2014
7. Projednání výběrového řízení a dodavatele výměny vnitřního vodovodního řádu a zdravotní
techniky v MŠ
8. Projednání nabídky na nátěry plechování u ZŠ a nabídky oprav plechování na budově MŠ
9. Různé
10. Diskuse
Hlasovalo pro: 9
13. Usnesení a závěr
proti : 0
zdržel se : 0
1.
Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil předsedající p. V. Dušek.
Do návrhové komise byli navrženi pan Zdeněk Šitina, Ing. Pavel Pohl, ověřovateli zápisu MUDr. Josef
Stodůlka 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:
Kotyzovi – jednáno ústně s paní, VO bylo odstraněno na náklady obce
Štěpánek J. – upozornění na nepořádek v obci po sobotních akcích, stížnosti se stále opakují
Zastávka BUS u pomníku – zpracování projektu architekt Linhart, Litohtady, o pozemku s p. Klárem
jednáno, p. Klár by chtěl pozemek směnit (v k.ú. Domašín )

3. Zpráva starosty
Pan starosta ještě jednou přivítal přítomné zastupitelé.
° schůzka s premiérem Sobotkou v Kvasinské škodovce, kde bylo požádáno o pomoc s řešením obchvatu
Domašína, dalším velkým problém je obchvat Častolovic, o dalším rozšíření závodu rozhoduje především
odkup pozemků, k vyřešení těchto problémů by mohl pomoci nový zákon,
° u MŠ byly vysazeny v dolní části zahrady tůje
° v lese bylo vysazeno 2.000,- stromků (podíl i TJ Sokol)
° 9. dubna se dožil velmi krásného jubilea 100 let panJjosef Zemánek, Černíkovice 66, popřát mu byla
mimo jiné i černíkovická dechovka

4.

Projednání hospodaření a schválení účetní závěrky obce Černíkovice k 31.12.2013
Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0

Projednání a schválení hospodaření se závěrečným účtem a zprávou o výsledku přezkoumání a
hospodaření obce Černíkovice za rok 2013 – s výhradou - méně závažné chyby

Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0

projednání a schválení účetní závěrky Příspěvkové organizace ZŚ a MŠ Černíkovice
Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0
5. Projednání hospodaření za I. čtvrtletí 2014
Viz. příloha
Bere na vědomí
Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 1
Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0
6. Projednání přijmutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje z programu obnovy venkova, dotační
titul 4, úroky z úvěru ve výši 110.000,- Kč na financování stavby, inženýrských sítí a komunikací
v „Lokalitě RD Záhumna Černíkovice“. Pověření starosty podepsáním smlouvy.

Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0

7. Projednání výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby pro projekt „Výměn vodovodního potrubí
s výměnou zdravotní techniky v MŠ“ , které prováděla firma Dabona, osloveno 7 firem, zakázka
malého rozsahu, jediná nabídka od firmy Reming,s.r.o. RK, celková částka 999.000,- Kč včetně DPH.
Opravy budou probíhat v době školních prázdnin a to od 1.7. do 28.8.2014, provoz školky by neměl
být přerušen
Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0

8. Projednání vypracované nabídky na nátěry plechování a žlabů u ZŠ,oprava žlabů u MŠ a výměna
svodů firmou DANAST, s.r.o. Dobré – Hlinné 16, celková cena ve výši 92.289,- Kč včetně DPH.
Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0
9. Různé
A. Projednávání navýšení cena týkající se poplatků za hrobové místo a to na 6 ,- Kč/m2, smlouvy budou
rozesílány v měsíci červnu.
V letošním roce je v plánu nové oplocení hřbitova, ve spodním rohu vybudovat urnový háj, nové
chodníky, renovace okolí skládky, odstranění okolních stromů a pan Kolowrat souhlací s drenáží do
jeho pozemku týkajíc se odvodnění a opravy vodovodu na hřbitově.
Hlasovalo pro: 9
proti : 0
zdržel se : 0

B. Projednání a prověření společně s komisí ŽP neoprávněně užívané pozemky veřejného prostranství a
pozemky které jsou ve výlučném vlastnictví obce, dle nového zákoníku, většina již připravena,
po kontrole budou všem jež se tato problematika týká zaslány doporučené dopisy

C. Projednání zaslání dopisu panu J. Štěpánkovi ohledně stéle se opakujících problémů po ukončení
sobotních akcí, přibyla další stížnost o p. Zevela.

10. Diskuse
M. Hlavsa – otevírací doba – provoz školky o prázdninách
starosta - při opravách by mělo fungovat 2.patro nebo případné přestěhování do družiny ZŠ, je možné,
že se prázdniny pro MŠ prodlouží na týdny , je třeba zjistit kolik rodičů bude mít o provoz MŠ o letních
prázdninách zájem

Usnesení č. 21 přečetl Zdeněk Šitina
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání OZ
2. Zprávu starosty
3. Hospodaření obce za I. čtvrtletí 2014

II.

Schvaluje

1. Roční účetní závěrku obce Černíkovice zpracovanou k 31. 12. 2013
2. Závěrečný účet obce za rok 2013 s výstrahou a vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
obce v roce 2013 a zároveň schvaluje opatření k nápravě méně závažných chyb nedostatků
zjištěných z přezkoumání hospodaření obce za rok 2013, dle přílohy.
3. Účetní roční závěrku Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černíkovice zpracovanou účetní a daňovou
kanceláří firmou ESOP.
4. Rozpočtové opatření č. 1.
5. Přijmutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje z programu obnovy venkova, dotační titul 4,
úroky z úvěru ve výši 110.000,- Kč na financování stavby, inženýrských sítí a komunikací
v „Lokalitě RD Záhumna Černíkovice“.
6. Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt „Výměn vodovodního potrubí s výměnou
zdravotní techniky v MŠ“ a schvaluje podepsání smlouvy o dílo s vítězným uchazečem REMING
s.r.o., Soukenická 1176, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ve výši 999.000,- Kč včetně DPH.
7. Vypracovanou nabídku firmou DANAST, s.r.o. Dobré – Hlinné 16 na nátěry klempířských prvků
na ZŚ a výměny a oprav klempířských prvků na MŠ ve výši 92.289,- Kč včetně DPH.
8. Poplatek z hrobového místa ve výši 6,- Kč/m2 a úpravu hřbitova (urnový háj s rozšířením
chodníku, úpravou plotu, vývodem vody a ukládání odpadů).

III. Ukládá starostovi
1. Společně s komisí ŽP prověřit neoprávněně užívané pozemky veřejného prostranství a
pozemky které jsou ve výlučném vlastnictví obce
2. V návaznosti posouzení pozemků komisí ŽP, zaslat doporučené dopisy majitelům,
jež neoprávněně užívají pozemky, které jsou ve výlučném vlastnictví obce.
.

V Černíkovicích 14.5.2014
Zapsala: Zdenka Jedlinská
Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Josef Stodůlka
Luděk Pavel

podpis:
podpis:

Starosta: Václav Dušek

podpis:

