Zápis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Černousy
č.4/ 2015
konaného dne 1.7.2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Černousy v 18:00 hodin.
Přítomni: Miroslav Richter, Vladimír Davídek, Bc. Vladimír Keller, Marie Šemberková, Dieter Thiel, Bc. Jan Grulo
DiS., Petr Coufal, Josef Konkus
Omluveni:
Nepřítomni: Roman Tůma
Hosté: Ing. arch. Lumír Pašek, pan Šlechta, Libuše Zaunarová, Roman a Soňa Žežulkovi, Helena Čemová, Karol Ištok,
Alois Deschmann, Rudolf Štrbák, Milan Šemberk, Marie Šemberková, Michaela Fulínová, Šárka Šemberková.
Starosta obce Miroslav Richter (dále jen předsedající) uvítal všechny přítomné. Předsedající schůze dále z prezenční
listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu
všech 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) a zahájil zasedání.
Zapisovatelem určil předsedající paní Ivanu Krišákovou.
Za ověřovatele zápisu předsedající navrhl pana Dietera Thiela a Josefa Konkuse.
Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení č.1:
Zastupitelstvo obce Černousy určuje ověřovateli zápisu pana Dietera Thiela a Josefa Konkuse.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

1

Zdržel se 0

Usnesení č.1 bylo schváleno.
Navrhovatelem usnesení předsedající určil: p. Marii Šemberkovou, předsedu kontrolního výboru.
Předsedajícím bylo konstatováno že:
Zápis č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce byl řádně vyvěšen a byl též k nahlédnutí na OÚ Černousy. Nebyly vzneseny žádné
námitky ani připomínky a tudíž se považuje za schválený.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu
s informací zveřejněnou na úřední desce.
Program jednání:
1.
Zpráva o kontrole plnění úkolů z předchozího zasedání
2.
Úprava rozpočtu č. 2/2015
3.
Seznámení se záměrem výstavby větrné elektrárny v k.ú. Ves
4.
Projednání žádostí o pacht pozemků paní Vološínová a Pospíšilová
5.
Projednání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na opravu místní komunikace p.p.č 567/1 a
566/3 v k.ú. Černousy
6.
Různé, diskuze
7.
Návrh na usnesení č. 4/2015
8.
Závěr
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své návrhy.
Návrh usneseníč.2:
Zastupitelstvo obce Černousy schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č.2 bylo schváleno.
Předsedající přítomné seznámil s plněním úkolů z předchozího zasedání:
- platba za hrobová místa vymezena do 15.12.2015 zveřejněno na webu a bráně na hřbitov
- cena směsi na opravu komunikací studená obalovaná asfaltová směs, BOHEMIX® - 25 kg za 550,- Kč
- podmínky skladování odpadu v závodě ČDZ Praha - bude probíhat rekultivace skládky v Boleslavi, schází rozhodnutí o
povolení provozního řádu skládky KÚLK pan Bláha odpadové hospodářství kvůli změnám v evropské legislativě,
odpad ze dvora bude následně odvezen na skládku v Boleslavi

- prohlídka a ošetření stromůna stráni mezi mostem a obecním domem čp. 16 v Boleslavi bude provedeno v době
vegetačního klidu
1. Kontrolu uložených úkolů provedl předsedající - konstatoval, že úkoly ze zasedání č.3/2015 byly splněny beze zbytku.
2. Projednání úpravy rozpočtu č. 2/2015 - seznámí Ivana Krišáková - viz příloha.
Návrh usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce Černousy schvaluje úpravu rozpočtu č. 2/2015.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č.3 bylo schváleno.
3. Seznámení se záměrem výstavby větrné elektrárny v k.ú. Ves
Seznámení se záměrem výstavby větrné elektrárny v k.ú. Ves představil pan Ing. arch. Lumír Pašek.
Návrh usneseníč.4:
Zastupitelstvo obce Černousy bere na vědomí zprávu o záměru výstavby větrné elektrárny v k.ú. Ves
Výsledek hlasování:

o tomto usnesení nebudeme hlasovat

Usnesení č.4 Zastupitelstvo obce Černousy bere na vědomí zprávu o záměru výstavby větrné elektrárny v k.ú. Ves. .
Rozhodnuto o záměru bude provedeno veřejným referendem nebo peticí.
4. Projednání žádostí o pacht pozemků paní Vološínová a Pospíšilová
Návrh usneseníč.5:
Zastupitelstvo obce Černousy schvaluje žádost pí. Dany Vološínové o pacht části obecního pozemku p.p.č. 377, v k.ú.
Boleslav o výměře 4446 m2 - 200 m2 účel zahrádka za 1,-Kč/1 rok.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č.5 bylo schváleno.
Návrh usneseníč.6:
Zastupitelstvo obce Černousy schvaluje žádost pí. Evy Pospíšilové o pacht obecního pozemku p.p.č. 14/2, v k.ú. Ves o
výměře 505 m2 - účel zahradaza 1,-Kč/1 rok.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

8

Zdrželi se

Usnesení č.6 bylo schváleno.
5. Projednání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na opravu místní komunikace p.p.č 567/1 a
566/3 v k.ú. Černousy
Nabídka č.1 Eurovia Vinci
Nabídka č.2 Silkom spol. s.r.o.
Nabídka č.3 Silnice CZ s.r.o.
Výsledek hlasování návrh č.1:
Výsledek hlasování návrh č.2:

561.616,- Kč s DPH
526.363,- Kč s DPH
nabídku neposlali

nabídková cena
nabídková cena
nabídková cena
Pro
Pro

0
8

Proti
Proti

8
0

Zdrželi se
Zdrželi se

0
0

Návrh usnesení č.7:
Zastupitelstvo obce Černousy schvaluje návrh č. 2. Silkom spol. s.r.o. za 526.363,-Kč.
Usnesení č.7 bylo schváleno.

6. Různé, diskuze
Předsedající informuje o záměru koupě 1ks noteboku cena 21.700,- Kč, projektor cena 12.800,- Kč a plátno 3.100,- Kč
pro potřebu OÚ ( zápisy, drbna, starosta jednání zastupitelstva) - nabídku předložil pan Pacholík
Návrh na usneseníč.8:
Zastupitelstvo obce Černousy schvaluje koupi 1ks noteboku cena 21.700,- Kč, projektor cena 12.800,- Kč a plátno
3.100,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Bc. Vladimír Keller navrhuje navýšení osobního hodnocení o 1.000,-Kč zaměstnanci obce panu Šemberkovi za příkladnou
a náročnou práci i práce nad rámec povinností.
Pan Petr Coufal navrhuje panu šemberkovi maximální navýšení dle platových tabulek.
Pan Josef Konkus se dotazuje na možnost vybudování povodňové hrázky v Boleslavi na ochranu jejich nemovitostí proti
záplavám.
Paní Helena Čemová požaduje pročištění propustků pro lepší odtok povrchových vod. Provede SDH Ves.
Pan Milan Šemberk oznamuje, že po pročištění propustků vyčistí zaměstnanci obce zanesené příkopy. Dále žádá přítomné o
návrhy možných prací zaměstnanců obce pro zlapšení vzhledu a chodu naší obce.
Paní Soňa Žežulková upozorňuje na stav pozemku a nemovitosti č.p. 26 ve Vsi. Opuštěný dům se zarostlou zahrodou
s nálety rozhodně obci nedělá dobrou reklamu a není to jediný případ.
Bc. Jan Grulo DiS. Navrhuje předsedajícímu zjistit možnost řešení tohoto problému Obecně závaznou vyhláškou o
udržování veřejné zeleně.
Pan Milan Šemberk navrhuje obnovu stezky se schůdky od pohostinství ve Vsi ke hřbitovu.
Člen zastupitelstva obce pan Vladimír Davídek opustil zasedání. Je přítomno 7 členů zastupitelstva.
7. Návrh na usnesení č.4/2015
Paní Marie Šemberková, předseda kontrolního výboru, seznámila zastupitele obce s návrhem na usnesení č. 4/2015 viz.
příloha.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černousy schvaluje návrh usnesení č. 4/2015.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č.4/2015 z 1. 7. 2015 bylo schváleno.
8. Závěr
Předsedající poděkoval přítomným za účast, rozloučil se, ukončil zasedání ZO Černousy v 19:45 hodin.
Dne 1. 7. 2015 zapsala: Ivana Krišáková
Ověřovatelé:

Dieter Thiel

Josef Konkus

místostarosta obce Černousy
Petr Coufal

starosta obce Černousy
Miroslav Richter

