Informativní Zápis z jednání OZ Obce Černíny ze dne 3.10. 2019.
Zahájení jednání v 17:00 hodin.
Jmenování zapisovatele – pí. Větrovská
Jmenování ověřovatelů – Mašín Ladislav, Vojta Václav
Schválení programu
Dotace
– informace o dotaci na rekonstrukci pomníků padlých v I. sv. válce
- podání žádosti na dotaci Přivaděč vody Bahno
- informace o dotacích na rybník Holovský
- informace o dotaci v rámci 8. kola PRV 2014–2020 (les)
Pozemky
- OZ schválilo prodej části p.p. č. 640/1 díl a v k. ú. Bahno
- OZ zamítlo prodej žádost o prodej části p. p. č. 58/1 v k. ú. Hetlín
- OZ projednalo žádost o prodej části p. p. č. 560/1 v k. ú. Černíny –
vzhledem ke komplikované situaci v místě prodeje bude jednáno s vlastníky
sousedních parcel a poté bude žádost znovu projednávána
- OZ odsouhlasilo směnu pozemků v k. ú. Hetlín – pozemky dle GP č. 169161/2019 – p. p. č. 272 část b a p. p. č. 272 část a
- OZ projednalo žádost o odkoupení části p. p. č. 358/24 v k. ú. Černíny –
bylo dohodnuto provedení místního šetření
- OZ projednalo žádost o instalaci silničního zrcadla na výjezd z komunikace,
vedoucí od bytovek v Černínech na hlavní silnicí Kutná Hora – Zruč n.S.
Bude jednáno s KÚS a PČR.
Územní plán
- OZ projednalo žádost ohledně vytvoření Územního plánu, případně rozšíření
zastavěného území obce u rybníka Vidlák – OZ neplánuje zhotovení ÚP ani
rozšíření zastavěného území
Různé
- starosta informoval o čipování psů – občané budou informováni
- starosta informoval o ukončení krmení ryb, nákupu 160 kg ryb (150 kg kapr,
7 ks štika, 1ks sumec, k ks cejn)
- starosta informoval o námitce pí. S. k obnově katastrálního operátu
Předbořice – krajský úřad námitku zamítl
- kulturní akce – setkání seniorů 10.10., 19.10. taneční večer ve stylu
osmdesátých let,
- OZ projednalo a schválilo vyhotovení pasportů na obecní zeleň (především
staré stromy)
- Starosta informoval o ukončení pozemkových úprav v k. ú. Zdeslavice u
Černín
- OZ projednalo a schválilo vyhotovení projektu na rekonstrukci rybníčka
Dalmacínek
- Starosta informoval o stavu na finančních účtech obce

Audit
- Starosta informoval o výsledku kontroly hospodaření obce od 1.1. do 31.8.
2019 – kontrola nezjistila žádné závady a nedostatky
Rozpočtové opatření
- OZ schválilo Rozpočtové opatření č. 5/ 2019
Černíny dne 17.10. 2019

Ing. Miroslav Kyzour
Starosta obce Černíny

