OBEC ČERNIV
ZÁPIS
Z 6. zasedání zastupitelstva obce Černiv, které se konalo dne 18.10.2016

Jednání zastupitelstva se konalo v sále Obecního úřadu Černiv od 18.00 hod., ukončeno bylo v 19:30 hod.
Jednání vedl starosta obce p. Vít Petr

Přítomno:
Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:

6 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina).
1
0 člen zastupitelstva
0

Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Černiv bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Petrem
Vítem, („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1)
konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Dále starosta předložil návrh programu zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na
úřední desce:
Navržený
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
program:
2) Schválení programu
3) Provozní situace,
4) Došlá pošta, e-mail
5) Žádosti od občanů
6) Diskuse
7) Závěr
1. Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pan Záruba Josef a paní Neumannová Marcela a
zapisovatelem pan Irena Hyková. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černiv určuje ověřovateli zápisu pan Josef Záruba a paní Marcela
Neumannová a zapisovatelem paní Irena Hyková
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
2. K programu nebyly připomínky členů zastupitelstva obce zasedání vzneseny.
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černiv schvaluje následující program zasedání:
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
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3. Provozní situace,
Starosta obce seznámil zastupitele obce s provozními záležitostmi:
- Ukončení rekonstrukce a vyúčtování kapličky – celkové vynaložené náklady 532.037,00 Kč,
celkově uznatelné výdaje (SZIF) jsou 510.023,00, dotace činí 342.864,00 Kč.
Starosta navrhuje přijmout tuto dotaci a zaplatit úvěr obce v Komerční bance.
Dále starosta obce seznámil zastupitele s programem otevření kapličky, které se uskuteční dne
26.11.2016 o Vánoční trhy Černivek. Na tuto akci obec zajistí fotografie rekonstrukce kapličky,
které budou vystaveny uvnitř a dále budou zakoupeny svíčky na osvětlení této výstavky a dále se
lidé seznámí s finanční stránkou rekonstrukce.
pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl schválen
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černiv schvaluje výši dotace 342.864,-Kč a zaplacení úvěru obce u
Komerční banky a dále zajištění fotografií a nákupu svíček na otevření kapličky po
rekonstrukci,
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
4. Došlá pošta, e-mail
Starosta obce seznámil zastupitele obce s došlou a e-mail poštou od posledního zasedání a se
stavem účtů v kb a čnb k dnešnímu dni.
5. Žádosti od občanů
Starosta obce seznámil zastupitele obce s žádostmi od občanů:
- využívání cesty pro vyvádění koní – Rodina Čtrnáctých žádá o povolení vyvádění koní přes
travnatou plochu za humny obce v místě vrat do statku Čtrnáctých. Je vyhověno.
6. Diskuse
Starosta seznámil zastupitele s postupem rušení nočního klidu po 22:00 hod. od 1.10.2016
Dále seznámil s provedením letecké virtualizace obce a s její cenou, která bude uhrazena.
Je navrženo zakoupit nové větší stromky pro výsadbu v obci. Vezme na starosti starosta
s místostarostou.
7. Závěr
Starosta poděkoval členům zastupitelstva obce za spolupráci při jednání zastupitelstva obce.
Příští zasedání svolá starosta dle potřeby.
Zápis byl vyhotoven dne 18.10.2016
Zapisovatel: Irena Hyková
Ověřovatelé: Záruba Josef
Neumannová Marcela
starosta obce ……………………….
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