
Zápis 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 1 4 .3.2016 od 18:30 hodin 
v zasedací místnosti OÚ Černčice. 

 

Přítomni:  Ladislav  Tylš,  Milena  Skalická,  Markéta  Poláčková,  Ondřej  Černý,  Miroslav  
Ježek, Miroslava Ježková, Ludmila Matoušová 
Hosté: Dle prezenční listiny 

 

Program: 
1. Zahájení, schválení programu 
2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky 
3. Plán činností na rok 2016 
4. Tepelný audit obecních budov 
5. Rozpočtové opatření č. 1 
6. Darovací smlouva Hospicu Anežky České 
7. Znalecký posudek na strom v obci 
8. Asfaltová plocha k č.p.51 
9. Nákup GPS do obecního traktůrku 
10. Aktuality 
11. Diskuze 

 

1. Zahájení a schválení programu 

Starosta zahájil schůzi v 18:30 hodin, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů, tudíž 

je zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta seznámil s navrženým programem schůze. 

Hlasování: PRO: 7                                              PROTI : 0                                                ZDRŽEL SE: 0 

Program byl schválen. 

 

2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky 

Ověřovatelé zápisu: M.Skalická, M.Ježek 

Zapisovatelka: M. Poláčková 

Hlasování: PRO: 7                                              PROTI : 0                                                ZDRŽEL SE: 0 

Volba ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena. 

 

3. Plán činností na rok 2016 

a) Rekonstrukce sociálního zázemí a elektroinstalace v ZŠ – o hlavních prázdninách obec provede 

1. etapu rekonstrukce sociálního zázemí a elektroinstalace v ZŠ z vlastních finančních zdrojů. Na 

příštím zastupitelstvu se bude hlasovat o výběru dodavatele. Během jara se vybuduje biologický 

filtr a zpevnění betonové desky na septiku. 



b) Vybudování dětského hřiště v MŠ – M.Ježková seznámila se záměrem využít projektu 

„Oranžové hřiště“, do kterého je možné se přihlásit v průběhu celého roku. Nechá vypracovat 

projekt, na základě kterého bude žádat o dotaci. Dotace je v tomto programu od společnosti ČEZ 

100%. Uvedla, že velkou výhodou je, že hřiště nebude veřejně přístupné a bude pouze pro děti 

z MŠ. Zadavatel bude příspěvková organizace. Na vyhotovení projektu poslouží finanční 

prostředky, které jsou díky úspoře za zateplení budovy školy a výměny kotlů v budově ZŠ i MŠ. 

Seznámila také s úsporami za nákup uhlí (náklady na uhlí činily v r. 2012 – 148 000 Kč, 2013 – 

142 000 Kč, 2014 – 98 000 Kč, 2015 – 67 000 Kč).    

 

c) Výměna oken v MŠ – starosta informoval o havarijním stavu částí oken v MŠ a nutnosti výměny. 

Rekonstrukce proběhne o hlavních prázdninách.  

 

4. Tepelný audit obecních budov 

Starosta seznámil zastupitele s povinností nechat zpracovat tepelný audit všech obecních budov, 

která vznikla k 1.1.2016 dle zákona o hospodaření energií. Zpracování tepelného auditu je ve výši 

23 632 Kč bez DPH. 

Hlasování: PRO: 7                                              PROTI : 0                                             ZDRŽEL SE: 0 

OZ schválilo nechat zpracovat tepelný audit obecních budov. 

 

5. Rozpočtové opatření č.1 

Starosta seznámil s rozpočtovým opatřením č.1 

OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1. 

 

6. Darovací smlouva Hospicu Anežky České  

Starosta navrhl peněžitý dar 10.000 Kč pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.  

Hlasování: PRO: 7  PROTI : 0             ZDRŽEL SE: 0  

Darovací smlouva ve výši 10 000 Kč byla schválena. 

 

7. Znalecký posudek na strom v obci  

Starosta seznámil s odbornou konzultací ohledně vzrostlých stromů v obci. V současné době je 

zapotřebí mírných prořezů. Přečetl znalecký posudek na lípu u domu č.p. 23, který se nechal 

vypracovat na žádost pana Zítka. Lípa projevuje mírné známky snížení vitality, strom je stabilní. 



Doporučením je mírný řez v koruně pro odlehčení a sledování stavu stromu. Starosta navrhl strom 

nekácet, nechat jej prořezat a sledovat jeho stav.     

Hlasování: PRO: 7  PROTI : 0     ZDRŽEL SE: 0  

OZ schválilo lípu u č.p. 23 nekácet, provést mírný řez v koruně a sledování jejího stavu. 

 

8. Asfaltová plocha k č.p.51 

Zastupitel O.Černý navrhl vybudovat asfaltovou plochu k č.p.51. Předběžné náklady byly stanoveny 

na 350 000 Kč. 

Hlasování: PRO: 7  PROTI : 0     ZDRŽEL SE: 0  

OZ schválilo vybudovat asfaltovou plochu k č.p.51. 

 

9. Nákup GPS do obecního traktůrku 

Zastupitel O.Černý podal návrh o hlasování na nákup GPS do obecního traktůrku. 

Hlasování: PRO: 4  PROTI : 2     ZDRŽEL SE: 1  

Černý, Ježek, Poláčková, Ježková Tylš, Matoušová   Skalická 

Nákup GPS do obecního traktůrku byl schválen. 

 
10. Aktuality 

Dřevo z lesa Horka – starosta informoval o možnosti odprodeje dřeva z obecního lesa. Odborný 

dozor pan Řezníček provede posouzení ohledně prořezu. Následně bude stanovena cena a občané 

budou moci požádat o odprodej. Dřevo by jim bylo přivezeno z lesa přímo k domu. 

Vodovod – starosta informoval o záměru VAKu opravit v letech 2016/17 vodovod (litinové roury 

se budou nahrazovat plastovými) v ulici směrem k Vršovce a v ulici od železničního přejezdu po 

zvonici.  

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016 – M.Poláčková seznámila se zapojením obce do největší 

dobrovolnické akce v České republice. Jedná se o jarní úklid odpadků. Proběhne 16. dubna od 

9:00 hodin. Sraz je u autobusové zastávky. Prioritou je vysbírání odpadků u hlavní silnice směrem 

na Bohuslavice a Nové Město nad Metují. Pytle na odpad a občerstvení je zajištěno.    

Toulky novoměstskou historií – M.Poláčková představila publikaci, kterou ve spolupráci s kolegou 

ze ZŠ Komenského V.Nýčem zpracovali pro přátele českých dějin. Součástí je zastavení v 

Černčicích. Požádala o možnost zpřístupnit zvonici po telefonické domluvě veřejnosti. Starosta i 

zastupitelé s touto možností souhlasí.  

 



 
11. Diskuze 

Rozpočet obce – p.Katzer vznesl dotaz ohledně hospodaření obce. Starosta seznámil se stavem 

účtů – KB 3 700 000 Kč, ČNB – 2 400 000 Kč. 

Investice obce v dlouhodobějším horizontu – p.Katzer vznesl dotaz jaké investice obec plánuje. 

Starosta uvedl, že se snaží šetřit, využívat dotací. V současné době se připravuje projekt na čištění 

odpadních vod. Je zadaná studie. Ve spodní části obce by mohla vzniknout kaskáda rybníků, které 

by biologicky čistily vodu. Zapotřebí je vykoupit či směnit pozemky, celkem by bylo potřeba 25 arů. 

Studie bude hotová počátkem června.   

Dům pro seniory – p.Katzer vznesl dotaz ohledně situace se stavbou domu pro seniory. Starosta 

uvedl, že v tomto projektu dál pokračovat nebude, i když je nadále přesvědčen o potřebě takového 

zařízení v obci. Důvodem je to, že nechce rozdělovat obec. Respektuje petici, která v souvislosti 

s tímto projektem vznikla.  

Bioodpad – p.Katzer vznesl dotaz ohledně bioodpadu a kontejnerů. Starosta uvedl, že obec má 

uzavřenou smlouvu o likvidaci bioodpadu s panem Tláskalem. Kontejnery se po obci stavět 

z důvodu tlení a rozkladu nebudou. Pokud by občané potřebovali bioodpad odvézt, stačí starostu 

kontaktovat. 

Odvoz větví od rybníka – p. Jelenová vznesla dotaz, zda by nebylo možné odvézt větve, které 

vystříhala u rybníka. Starosta odvoz zajistí.  

 

Starosta ukončil zasedání ve 20:30. 
 



Usnesení OZ ze dne 21.12.2015 

 

OZ schvaluje: 

1. Program byl schválen. 

2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena. 

3. Zpracování tepelného auditu obecních budov ve výši 23 632 Kč bez DPH. 

4. Darovací smlouvu ve výši 10 000 Kč pro Hospic Anežky České. 

5. Nekácet lípu u č.p. 23, provést mírný řez v koruně a sledování jejího stavu. 

6. Vybudovat asfaltovou plochu k č.p. 51. 

7. Nákup GPS do obecního traktůrku. 

OZ bere na vědomí: 

1. Rozpočtové opatření č. 1 

 

 

 

Zapsala dne: M. Poláčková, 14.3.2016 
 

Zápis ověřují: M.Skalická 

 

 

   

 

 M. Ježek 
 

Schvaluje: L. Tylš, starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přílohy: 

1. Rozpočtové opatření č. 1 

2. Darovací smlouva Hospicu Anežky České 

3. Znalecký posudek na strom v obci 


