Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 14. 5. 2018 od
18:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Černčice.
Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Mgr. Markéta Poláčková, Mgr. Miroslava Ježková
(přítomna od 19:15), Ludmila Matoušová, Ondřej Černý
Omluveni: Miroslav Ježek
Hosté: Bc. Tomáš Kunc, dále dle prezenční listiny
Program:
1.
Zahájení a schválení programu
2.
Volba ověřovatelů a zapisovatelky
3.
Kontrola plnění úkolů
4.
Rozpočtová opatření č.1, 2, 3
5.
Schválení závěrečného účtu obce a účetní závěrky obce na rok 2017
6.
Schválení účetní závěrky příspěvkové org. ZŠ a MŠ Černčice za rok 2017
7.
Dotace na kompostéry
8.
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2018
9.
Darovací smlouva SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
10. Oprava komunikací v obci
11. Aktuality, Plánované akce
12. Diskuze
1.
Zahájení a schválení programu
Starosta zahájil schůzi v 18:30 hodin, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 5
členů, tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta seznámil s navrženým programem
schůze.
Hlasování: PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Program byl schválen
2.
Volba ověřovatelů a zapisovatelky
Ověřovatelé zápisu: M. Skalická, O. Černý
Zapisovatelka: M. Poláčková
Hlasování: PRO: 5
PROTI: 0
Volba ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena.

ZDRŽEL SE: 0

3.
Kontrola a plnění úkolů
Místostarostka Poláčková
Bioodpad - Od původního záměru, kdy by firma ZEPO likvidovala biologický odpad
formou zaorávání spolu s hnojem, jsme museli ustoupit, kraj by takové povolení od tohoto
roku již nevydal. Provozně i finančně nejpříznivější variantou je zřízení „Komunitní/obecní
kompostárny”. Dle zákona o odpadech se nejedná o ukládání bioodpadu, nýbrž
o předcházení vzniku odpadů. Kompostárna slouží ke zpracování zbytků, které nedokážou
občané zpracovat svépomocí. Toto řešení je možné pouze pro malé obce, ročně nesmí
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přesáhnout objem 150 t zpracovaného materiálu, což si myslím, že je pro nás zcela
postačující. Mám připravenou smlouvu k podpisu s firmou ZEPO, pronajali bychom si
plochu a ukládali tam rostlinné zbytky, ze kterých by byl užitek ve formě kompostu. Cena
za pronájem byla sjednána na 800 Kč/rok a 4000 Kč/rok za manipulaci s kompostem.
V současné době je na úložišti černá skládka, proto bude na úložiště omezen přístup.
Žádám obec o spoluúčast na likvidaci a prosím o vyjádření pana ředitele Kunce, kterého
jsem dnes pozvala. Dále viz diskuze.
Starosta obce se vyjádřil proti tomuto záměru, seznámil přítomné s navrhovanou obecně
závaznou vyhláškou o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
Kontejner na bio odpad bude umístěn za prodejnou a dle potřeby vyvážen. Tímto
způsobem se bude lépe předcházet nelegálnímu odkládání různých jiných odpadů, za které
by obec musela nést zodpovědnost. Místostarostka obce požádala zastupitele, aby o se o
těchto návrzích hlasovalo.
Ukládání rostlinných zbytků na uložiště pod vesnicí
Hlasování: PRO: 2(Poláčková, Černý) PROTI: 3(Tylš, Skalická, Matoušová) ZDRŽELSE: 0
OZ je proti ukládání odpadu a zřízení komunitní kompostárny na úložišti firmy
ZEPO
Ukládání bioodpadu do kontejneru za obchod
Hlasování: PRO: 3 (Tylš, Skalická, Matoušová) PROTI: 2 (Poláčková, Černý) ZDRŽEL SE: 0
OZ schválilo ukládání a vývoz bioodpadu prostřednictvím kontejnerové dopravy
Starosta Tylš
Osvětlení v obci – řada připomínek od občanů na havarijní stav osvětlení, starosta se
zavázal provést opravu do půlky dubna. Kde to šlo, tak starosta osvětlení opravil, oprava
proběhla v ulici směrem na Vršovku, v červnu připojí světlo u Machů. Překopaný kabel
u Pavlátů je v řešení.
Místní rozhlas –opravy začnou v příštím týdnu.
Oprava podlahy v tělocvičně – odkládá se na září, po oslavách založení obce.
Dům č.p. 55 - starosta se rozhodl od záměru ustoupit, projekt by se nestihl dokončit do
podzimu, kdy budou nové volby a nové vedení obce.
Hřiště pro děti – čeká se na vyřízení dotace, realizace proběhne na podzim 2018.
Oprava rybníku – dotace podána, čeká se na vyjádření.
4.
Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3
Starosta seznámil OZ s rozpočtovými opatřeními č. 1, 2, 3.
Hlasování: PRO: 6
PROTI: 0
OZ bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1, 2 a 3

5.

ZDRŽEL SE: 0

Schválení závěrečného účtu obce a účetní závěrky obce za rok 2017
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Obec Černčice hospodařila v roce 2017 dle schváleného rozpočtu, po rozpočtových
úpraváchv průběhu roku 2017 následovně:
Skutečné příjmy za rok 2017 činily
7 400 754,28 Kč
Skutečné výdaje za rok 2017 činily
4 413 009,05 Kč
Rozpočtové příjmy byly v roce 2017 překročeny.
Stav na běžném účtu k 31. 12. 2017 byl
Stav na účtu u ČNB k 31. 12. 2017 byl

7 764 476,99 Kč
2 847 175,13 Kč

Obec Černčice obdržela v roce 2017 ze státního rozpočtu tyto dotace:
- účelová dotace na běžné výdaje a příspěvky
92 900,00 Kč
- účelová dotace na volby do Parlamentu ÚZ 98071
18 467,00 Kč
- dotace-přístup ke vzdělávání – pro ZŠ Černčice ÚZ 33063
283 702,80 Kč
Výše uvedené dotace byly čerpány a řádně zúčtovány, dotace pro ZŠ Černčice byla zaslána
na účet ZŠ.
Hlasování: PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽELSE: 0
Projednání závěrečného účtu obce za rok 2017 se uzavírá vyjádřením souhlasu bez
výhrad. Zároveň byla schválena účetní závěrka obce za rok 2017.
6.
Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černčice
Starosta seznámil OZ s účetní uzávěrkou příspěvkové organizace za rok 2017, hospodařila
s přebytkem 15 383 Kč. Starosta navrhl, aby se zlepšený hospodářský výsledek škole
ponechal a převedl se v roce 2018 do rezervního fondu.
Hlasování: PRO: 6
PROTI : 0
ZDRŽELSE: 0
Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černčice za rok 2017 byla schválena.
7.
Dotace na kompostéry
Starosta seznámil OZ, že do dvou měsíců budou k dispozici kompostéry z dotačního
programu, který podal za Svazek obcí Metuje společně s obcí Šestajovice. OZ seznámil se
Smlouvou o partnerském příspěvku ve výši 552 500 Kč, který se převede na Svazek obcí
Metuje. Dále seznámil se Smlouvou o spolupráci při realizaci projektů s obcí Šestajovice.
Hlasování: PRO: 6
PROTI : 0
ZDRŽELSE: 0
OZ schvaluje Smlouvu o partnerském příspěvku, ve výši 552 500 Kč pro Svazek obcí
Metuje.
OZ schvaluje Smlouvu o spolupráci, při realizaci projektů s obcí Šestajovice.
8.
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2018
Starosta seznámil OZ s Obecně platnou vyhláškou obce č. 1/2018 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3

a nakládání se stavebním odpadem na území obce Černčice. Vyhlášku pošle na posouzení
na Ministerstvo vnitra - odbor veřejné správy, dozoru a kontroly. Po kontrole na
ministerstvu dojde k jejímu schválení OZ.
OZ bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2018.
9.
Smlouva o smlouvě budoucí SÚS Královéhradeckého kraje
Starosta seznámil OZ s žádostí SÚS o darování části pozemků při hlavní komunikaci 308/2
z Bohuslavic do Nového Města nad Metují. Jedná se o plochu před zastávkou a u propusti
potoka. Důvodem je rekonstrukce vozovky v roce 2019-2020.
Hlasování: PRO: 6
PROTI : 0
ZDRŽELSE: 0
OZ schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí s SÚS Královéhradeckého kraje.
10.
Oprava komunikací v obci
Starosta seznámil OZ s výběrovým řízením na opravy místních komunikací. Jedná se
o vybudování nové asfaltové cesty k rodinnému domu č. p. 51, č.p. 158 a za tělocvičnou.
Dále opravu cesty na Hradčanech, opravu komunikace pod vesnicí směrem na Slavětín
a z Osíčka na Homol. Uvedl nabídky 3 oslovených firem vč. DPH – ŠPELDA s.r.o. 7 951 139
Kč, SMART SYNERGY CZ, a.s. 8 234 247,68 Kč, STRABAG a.s. 7 630 688,34 Kč. Starosta
nechal hlasovat o nejnižší cenové nabídce firmy STRABAG v hodnotě 7 630 688 Kč vč. DPH.
Součástí nabídky byla i oprava chodníku od tělocvičny k rybníku. Zastupitel O. Černý
požádal hlasovat o opravě komunikací bez opravy chodníku a na chodníky využít
dotačního titulu. Starosta nechal hlasovat o opravách komunikací bez opravy chodníku.
Cena zakázky se snížila na 6 558 219 Kč vč. DPH.
Více viz diskuze.
Hlasování: PRO: 5
PROTI :1 (Poláčková)
ZDRŽELSE: 0
OZ pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou STRABAG.
11.
Aktuality, plánované akce
Veřejná výzva k přihlášení zájemců na pracovní pozici účetní obce a příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Černčice – obec vypisuje výběrové řízení, podrobnosti budou
zveřejněny na úřední desce obce.
Dětský den – spolky v obci ve spolupráci OÚ Černčice se podílejí na pořádání dětského
dne v sobotu 26. května 2018 od 13 hodin.
O pohár starosty obce Černčice – hasičská soutěž proběhne 23. června 2018.
Oslava 700 let od založení obce – 8. září 2018, pracovní schůzka se koná 4. června od 18
hodin na OÚ.
Pověsti svazku obcí Metuje – vydání knihy 11. srpna 2018.
Ukliďme Česko 2018 – místostarostka Poláčková poděkovala všem, kteří se na dubnové
úklidové akci podíleli. OÚ za úhradu občerstvení, panu Poláčkovi za bezplatný odvoz
odpadu na skládku a Spolku přátel Černčic za organizaci a uhrazení skládkovného. Největší
dík patří dobrovolníkům, v letošním roce se nás sešlo 39 a během odpoledne jsme
v katastru vysbírali na 300 kg odpadu.
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12.
Diskuze
Bioodpad
Ředitel firmy ZEPO Bc. Kunc – Navrhuji, aby se obec podílela na likvidaci černé skládky na
polním složišti pod obcí. Jedná se o 220 kubíků odpadu, kachliček, betonů, našli jsme i
televizi. Občané i obec sem vozí trávu a rostlinné zbytky řadu let. Bohužel ale nejenom to.
Pokud se odpad neuklidí, smlouvu nemůžeme podepsat, protože prostor pro ukládání by
byl v místě, kde je nyní černá skládka. Pokud se nedomluvíme, od konce týdne jsme nuceni
složiště uzavřít.
Starosta – Zodpovědnost za černou skládku nepřevezmeme, na likvidaci se nemůžeme
podílet sami. Odpad není jenom od nás. Až bude sraz starostů, přijďte o tom jednat
i s ostatními obcemi. Na konci týdne přistavíme za prodejnu kontejner, složiště můžete
uzavřít. Díky kamerám na prodejně mohu kontejner pohlídat, dole pod obcí by musel být
pracovník, který by hlídal, kdo tam co vozí.
Místostarostka Poláčková - Faktem je, že obyvatelé Černčic jsou zvyklí sem vozit trávu
a listí, obec Černčice sem vozí 100% rostlinných zbytků z údržby zeleně (kromě větví) již
desítky let. Slušných lidí je většina a byla by škoda na tom cokoliv měnit a zamezit jim sem
přístup. Vše by se dalo řešit provozním řádem. Odvoz trávy a listí vlastními silami občanů
na uložiště pod obcí bych podporovala všemi možnými prostředky. Jedná se
o nejekonomičtější i nejekologičtější způsob uložení, který dle platných zákonů v současné
době existuje. Pro občany i pro pana Dejla je v neposlední řadě lepší trávu vysypat z vleku
na složiště, než ji vyhazovat do vysokého kontejneru, který chce přistavit pan starosta.
Pan Lukášek uvedl, že místostarostka Poláčková dostala v prosinci od zastupitelů
jednohlasné pověření o sjednání a podepsání smlouvy ohledně ukládání bioodpadu.
Situaci řešila několik měsíců, proběhla řada jednání. Pan ředitel Kunc byl ochotný ohledně
likvidace černé skládky jednat. Je velká škoda, že se všemi starosty z okolních obcí se ZEPO
vždy domluvilo, pouze zde v Černčicích domluva není možná. Kontejner za prodejnou
potravin v centru obce není dobrou volbou, sousedé se budou zlobit. Následky uzavření
hnojiště ponesou občané.
Pan Slabý uvedl, že se obává, že do kontejneru budou lidé sypat i to, co tam nepatří.
Místostarostka Poláčková navrhla připravit odpadový zpravodaj, který by
informoval občany o změnách v oblasti ukládání odpadů v obci.
Oprava komunikací
Místostarostka Poláčková uvedla, že rozhodnutí zastupitelů není správné, na tento rok
jsme v prosinci odhlasovali rozpočet, kde byly domluvené opravy komunikací (schválené
již od roku 2016) ve výši 2 mil. Nechápe, jak je možné, že v polovině roku se pan starosta
rozhodl investovat téměř 7 milionů bez podpory z dotačních programů, aniž by o tom
zastupitele dopředu informoval a předložil jim k tomu podklady. Zarážející na tom je, že o
této investici hovořil i v Českém rozhlase HK před 14 dny. O všem se dalo jednat a opravu
cesty pod vesnicí realizovat postupně.
L. Poláček uvedl, že investovat téměř 8 mil. Kč z rozpočtu obce přece nemohou zastupitelé
jen tak, bez podkladů. Nikde se předem nerozhodlo, že se bude dělat i nová cesta pod
vesnicí. Zastupitelů, kteří hlasovali pro investici, se dotazoval, zda byli seznámeni
s technickými parametry oprav. Zastupitelé uvedli, že to je jejich rozhodnutí.
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Pan Katzer se dotazoval, jak je možné, že starostka obce Jásenná, Ing. Slezáková dotace na
opravy komunikací sehnala.
Pan Lukášek uvedl, že na komunikace mimo obce v hodnotě 4 600 000 Kč šlo získat
dotace.
Starosta uvedl, že peníze za dobu svého působení našetřil, a když nedopadla investice do
domu č.p. 55, mělo by se investovat do oprav komunikací. Dotační programy byly
nevýhodné a pro naše účely se nedaly použít.
Frézing za okály - pan Katzer poděkoval starostovi za zpevnění obecní cesty za okály.
Opekání u tělocvičny – J. Poláček se informoval, zda se plánuje oprava posezení
u tělocvičny, stávající stav je nevyhovující. Starosta uvedl, že o tom ví, že je to vyřešené
špatně, do září se úpravy provést nestihnou.
Pravdivé informace
p. Lukášek požádal starostu, aby v budoucnu při jednání uváděl pravdivé informace a
občanům nelhal. Starosta obce požádal o uvedení do zápisu.
Starosta ukončil zasedání v 21:15
Usnesení OZ ze dne 14. 5. 2018
OZ schvaluje:
1. Program byl schválen.
2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena.
3. OZ schválilo ukládání a vývoz bioodpadu prostřednictvím kontejnerové
dopravy. OZ je proti ukládání odpadu a zřízení komunitní kompostárny na
úložišti firmy ZEPO.
4. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2017 se uzavírá vyjádřením
souhlasu bez výhrad, zároveň byla schválena účetní závěrka obce.
5. Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černčice byla schválena.
6. Smlouvou o partnerském příspěvku ve výši 552500 Kč pro Svazek obcí Metuje
a Slouvou o spolupráci při realizaci projektů.
7. Smlouvu o smlouvě budoucí s SÚS Královehradeckého kraje.
8. OZ pověřuje starostu sjednáním smlouvy o dílo s firmou STRABAG.
OZ bere na vědomí:
1. OZ bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1, 2 a 3.
2. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2018.
Zapsala dne: M. Poláčková, 14. 5. 2018

______________________________________

Zápis ověřují: M. Skalická,

______________________________________

O. Černý
Schvaluje: L. Tylš, starosta

______________________________________
______________________________________
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