Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej Černý, Miroslav Ježek, Miroslava
Ježková, Ludmila Matoušová
Hosté: Dle prezenční listiny

Program:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba starosty obce
3. Volba ověřovatelů a zapisovatelky
4. Jednací řád obce
5. Návrh rozpočtu pro rok 2015
6. Pronájem prodejny
7. Darovací smlouva myslivecké jednotě HORKA
8. Státní pozemkový úřad
9. Revitalizace území ČD (zastávka, závory)
10. Rozpočtové opatření č. 9
11. Svoz komunálního odpadu
12. Volební řád školské rady
13. Inventura
14. Diskuze
15. Závěr

1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi v 19:00 hodin, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů, tudíž je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Usnesení z minulé schůze bylo zveřejněno na úřední desce na webových stránkách. Pan Poláček
vznesl před zahájením schůze připomínku k volbě starosty, který nebyl na ustavujícím zasedání řádně
zvolen. Starosta navrhl celou věc vyřešit a navrhl novou volbu starosty.
Starosta seznámil s navrženým a doplněným programem schůze.
Hlasování:

PRO: 7

PROTI : 0

Doplnění a schválení programu bylo jednohlasně schváleno.

2. Volba starosty obce

ZDRŽEL SE: 0

Starosta proto nechal znovu hlasovat o tom, kdo chce, aby byl starostou Ladislav Tylš. Volba starosty
byla zvolena veřejnou formou.
Hlasování:

PRO: 4

PROTI : 2

ZDRŽEL SE: 1

Poláčková, Černý

Ježek

PROTI : 0

ZDRŽEL SE: 0

Starostou obce byl zvolen Ladislav Tylš.

3. Volba ověřovatelů a zapisovatelky
Ověřovatelé zápisu:

O.Černý, M.Ježková

Zapisovatelka:

M. Poláčková

Hlasování:

PRO: 7

Volba ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena.

4. Jednací řád obce
Starosta přečetl zastupitelům nový jednací řád obce.
Hlasování:

PRO: 7

PROTI : 0

ZDRŽEL SE: 0

Jednací řád byl schválen ve znění dle přílohy č. 1.

5. Návrh rozpočtu
ZO bylo seznámeno s návrhem rozpočtu, který byl vypracován spolu s finančním výborem. Předseda
komise O.Černý podotkl, že rozpočtová rezerva ve výši 1 258 000 byla oproti původnímu návrhu
přesunuta pod paragraf bytové hospodářství.
Hlasování:

PRO: 5

PROTI : 0

ZDRŽEL SE: 2
Černý, Poláčková

Návrh rozpočtu byl schválen jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 4 823 000 dle přílohy č. 2 se
změnou oproti původnímu návrhu.
6. Pronájem prodejny
ZO bylo seznámeno s ukončením nájemní smlouvy s paní Kafkovou. Starosta seznámil se třemi
nabídkami na pronájem prodejny. Po přečtení nabídky služeb se ZO rozhodlo hlasovat pro paní
Stonjekovou z Bohuslavic.
Hlasování:

PRO: 6

PROTI : 0

ZDRŽEL SE: 1

Poláčková
ZO schválilo, že pronájem prodejny umožní paní Stonjekové z Bohuslavic.

7. Darovací smlouva myslivecké jednotě HORKA
Starosta seznámil ZO s podporou myslivců ve výši 10 349 Kč. Částka je určena na podporu akce, která
proběhla v září (zkoušky psů).
Hlasování:

PRO: 7

PROTI : 0

ZDRŽEL SE: 0

Darovací smlouva dle znění v příloze č.3 ve výši 10 349 Kč byla schválena

8. Státní pozemkový fond
Starosta seznámil ZO s udělením souhlasu státnímu pozemkovému fondu, který na základě církevních
restitucí z.č. 428/2012 Sb. musí obec vydat souhlas s vydáním 64 m2 orné půdy p. č. 599/37.
Hlasování:

PRO: 7

PROTI : 0

ZDRŽEL SE: 0

ZO schválilo vydání půdy na základě církevních restitucí 64 m2 orné půdy p.č. 599/37.

9. Revitalizace území ČD (zastávka, závory)
Starosta seznámil s územním souhlasem na revitalizaci území ČD v obci. Do r. 2015 budou nové
závory se světelnou signalizací. Vyslovil názor, aby byly stávající závory odkoupeny a umístěny na
vhodné místo, kam by byly i s mechanismem nainstalovány pro budoucí generace.
Hlasování:

PRO: 7

PROTI : 0

ZDRŽEL SE: 0

ZO schválilo rozhodnutí starosty odkoupit staré závory a umístit je v obci pro budoucí generace.

10. Rozpočtové opatření č. 9
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.9.
Hlasování:

PRO: 7

PROTI : 0

ZO schválilo rozpočtové opatření č. 9 dle přílohy č. 4.

11. Svoz komunálního odpadu

ZDRŽEL SE: 0

ZO bylo seznámeno s cenami za svoz odpadu. Starosta navrhl, aby se cena za svoz odpadu pro tento
rok nenavyšovala a aby obec přispívala 30 tisíc ročně.
Hlasování:

PRO: 7

PROTI : 0

ZDRŽEL SE: 0

ZO schválilo, že se cena za svoz nebude navyšovat a že OÚ bude přispívat 30 tisíc ročně.

12. Volební řád školské rady
Předseda školského výboru M.Ježková seznámila OZ s volebním řádem školské rady.
Hlasování:

PRO: 7

PROTI : 0

ZDRŽEL SE: 0

ZO schválilo volební řád školské rady dle přílohy č.5.

13. Inventura
FV pověřil starostu obce vypracováním inventarizačního plánu. Starosta se zavázal, že plán inventur
bude připravený v týdnu od 15.-19.12.2014, pokud se dostaví pan Hemala a provede uzávěrku.
ZO schválení inventarizačního plánu odložilo.

14. Diskuze
a) Petice - M.Poláčková předala jako zástupce petičního výboru petici „Nesouhlas s výstavbou domu
zvláštního určení na parcele č.169/1“ a vyslovila přání, aby na její názor a názor občanů, kteří petici
podepsali, byl brán zřetel (příloha č. 6).
b) Půjčování plošiny – občané vyslovili prosbu ohledně půjčování plošiny a podotkli, že by mělo být
pevně stanované, jaká částka se bude vybírat za půjčení, starosta uvedl, že plošina není v majetku
obce, patří svazku obcí Metuje, nelze tak vybírat za pronájem žádnou částku, na příštím zasedání
přislíbil stanovení podmínek zapůjčení.
c) Kamerový systém – starosta získal podporu ze Svazku obcí Novoměstska na nákup 3 kamer, další 2
kamery budou získány z dotace DSO Metuje, které se postupně rozmístí po obci. Pan Kout jej jako
pracovník městské policie upozornil na zákon, který zakazuje používat kamerový systém na veřejných
místech. Kamery v tom případě může provozovat pouze městská nebo státní policie. Pan starosta se
zavázal, že si příslušný zákon prostuduje a bude se dle něho řídit.
d) Poničené nářadí v tělocvičně – M. Ježková upozornila na poničené nářadí v tělocvičně, p. Ježek
přislíbil, že vyjedná se správcem, aby se nářadí nechalo opravit.
e) Příspěvek Sokol – L. Matoušová vznesla dotaz ohledně přislíbeného příspěvku pro Sokol, který
nebyl v rozpočtu na r. 2015 uveden. Na rok by na provoz potřebovali 20 000. Pan starosta přislíbil
projednání finančního příspěvku nebo možnosti, že by OÚ po Sokolu nepožadovala nájem. P. Ježek

vznesl požadavek na příspěvek na dopravu pro členy Sokola při sportovních akcích. Pan starosta
příspěvek přislíbil.
g) Zábradlí kolem rybníka – hasiči si vzali na starost opravu zábradlí okolo rybníka.
h) Rybník – p.Ježek vznesl dotaz na údržbu rybníka, pan starosta uvedl, že tuto situaci bude OZ řešit
v průběhu roku.
ch)Komunikace kolem okálů – p.Poláček vznesl dotaz, co bude obec dělat s tím, že nevlastní
komunikaci kolem okálů. Pan starosta uvedl, že došlo k pochybení při digitalizaci v r. 2001 a že tuto
situaci měl řešit minulý starosta. ZO si je vědomo, že je tuto situaci potřeba řešit a uvést vše do
pořádku. Starosta uvedl, že se to musí napravit, ale vyžádá si to více času.
i) Poničená komunikace– M.Černý uvedl, že nákladní vozidla, která svážejí odpad za jeho dům ničí
příjezdovou cestu, dokonce poničili i osvětlení, pan starosta uvedl, že obec cestu spraví až firma
dokončí zavezení daného pozemku.
j) Zápisy se schůzí – p.Katzer upozornil na zákonnou lhůtu 10 dnů na vyhotovení a umístění zápisu ze
schůze na úřední desku. Podotkl, že minulý zápis nebyl vyhotoven a umístěn v souladu se zákonem.
Paní místostarostka Poláčková se zavázala, že tuto lhůtu dodrží a sjedná nápravu.
k) Web obce – p. místostarostka Poláčková seznámila s aktualizací webových stránek, které ji uložilo
ZO při ustavujícím zasedání. Požádala o přispění aktuálních informací od Sokola, hasičů a myslivců.
l) Štědrý den – M. Ježková a M.Ježek se nabídli, že organizačně zajistí akci před zvonicí na Štědrý den.

15. Závěr
Starosta ukončil zasedání ve 22:30

Usnesení ZO ze dne 12.12.2014
ZO schvaluje:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volbu starosty obce
3. Volbu ověřovatelů a zapisovatelky
4. Jednací řád obce
5. Návrh rozpočtu pro rok 2015
6. Pronájem prodejny p. Stonjekové
7. Darovací smlouvu myslivecké jednotě HORKA
8. Souhlasí s vydáním 64 m2 orné půdy v KN Černčice p.č. 599/37.
9. Odkoupit staré závory a umístit je v obci pro budoucí generace
10. Rozpočtové opatření č. 9
11. Cenu za svoz odpadu, nebude se navyšovat, OÚ bude přispívat 30 tisíc ročně
12. Volební řád školské rady

ZO odkládá
1. Schválení inventarizačního plánu
2. Stanovení podmínek půjčování plošiny
3. Projednání finančního příspěvku pro Sokol na r. 2015

Zapsala dne:

M. Poláčková, 12. 12. 2014

__________________________

Zápis ověřují:

M. Ježková

__________________________

O. Černý

__________________________

L. Tylš, starosta

__________________________

Schvaluje:

Přílohy:
1. Jednací řád
2. Návrh rozpočtu
3. Darovací smlouva myslivecké jednotě HORKA
4. Rozpočtové opatření č.9
5. Volební řád školské rady

