Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 15. 12. 2016 od 18 hodin
v zasedací místnosti OÚ Černčice.
Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej Černý, Miroslava Ježková
Omluveni: Ludmila Matoušová, Miroslav Ježek
Hosté: Dle prezenční listiny

Program:
1. Zahájení, schválení a doplnění programu
2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky
3. Kontrola a plnění úkolů
4. Rozpočet na rok 2017
5. Rozpočtové opatření č. 9 a č. 10
6. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
7. Mobilní rozhlas
8. Dar pro Hospic Anežky České
9. Inventura za rok 2016
10. Aktuality, plánované akce
11. Diskuze
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi v 18 hodin, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 5 členů, tudíž je
zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta seznámil s navrženým programem schůze. M. Poláčková
doplnila program o Mobilní rozhlas.
Hlasování: PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Program a doplnění programu bylo schváleno.

2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky
Ověřovatelé zápisu: Miroslava Ježková, Milena Skalická, zapisovatelka: Markéta Poláčková
Hlasování: PRO: 5

PROTI: 0

Volba ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena.
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ZDRŽEL SE: 0

3. Kontrola a plnění úkolů
•

Zastupitel Ondřej Černý – opatření silničních zákazových značek pro vjezd těžkotonážních
vozidel do poškozené části obce si přebírá starosta obce, připojí ho k jednání s panem Kuntem,
místo zákazových značek se umístí značka obytná zóna s předností zprava.

•

Místostarostka Markéta Poláčková–smlouva s Oázou bude k podpisu v příštím týdnu, prozatím
proběhlo šetření v jedné rodině, v pondělí 19. 12. v další a poté se spolupráce zahájí.

•

Starosta Ladislav Tylš
Dotace na hřiště – připravený projekt, zažádáno.
Dotace na kompostéry –zažádáno.
Dotace na odbahnění rybníka a opravu – probíhá příprava.
Přechod pro chodce a vodorovné značení na hlavní silnici –zažádáno o zpracování návrhů,
osobní jednání s p. Kuntem v lednu, od ledna 2017 bude prozatím u přechodu pro chodce od
7:00 do 7:45 hlídat pracovník obce.
ZEPO – spoluúčast na opravě vozovky na Slavětín –proběhlo jednání, čeká se na stanovisko
Písemné oficiální stanovisko obce k navážení odpadu u domu p. Jiráska –starosta měl jednání s
panem Jiráskem, žádné další navážení a úpravy se bez souhlasu stavebního úřadu nesmí konat,
starosta se vyjádří na základě povolení a stanoviska stavebního úřadu, nebude podnikat žádné
právní kroky ani stížnost na Krajský úřad v Hradci Králové.
Kontrolní řád – finanční výbor připravil kontrolní řád, starosta chce provést úpravu, ke schválení
dojde na prvním zasedání v novém roce.
Oprava komunikace na Slavětín – vše je nachystané na nejnutnější opravu, ta se provede, až
vystoupí teplota nad 5°C, v jarních měsících poté celková rekonstrukce vozovky.
Oprava komunikace Na Hradčanech –provede se společně s opravou ostatních komunikací v
jarních měsících.

4. Schválení rozpočtu na rok 2017
Rozpočet byl před schválením vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. Oproti návrhu se rozpočet
navýšil v příjmové části o 4,9 tis. Kč, v seskupení položek 41 - Přijaté transfery a ve výdajové části o
4,9 tis. Kč, v paragrafu 6171 - Činnost místní správy, v seskupení položek 59 - Rezerva na
neinvestiční výdaje.
Hlasování: PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

OZ schválilo rozpočet na rok 2017 jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 5 236 900 Kč. Závaznými
ukazateli jsou stanoveny paragrafy a v rámci paragrafů 3113 neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ
Černčice ve výši 650 000,- Kč.
5. Rozpočtová opatření č. 9 a č. 10
Starosta seznámil s rozpočtovými opatřeními č. 9 a č. 10.
Hlasování: PRO: 5
PROTI: 0
OZ schválilo rozpočtová opatření č. 9 a č. 10.
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ZDRŽEL SE: 0

6. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Starosta seznámil OZ se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kterou vypracoval
finanční výbor, oproti původnímu návrhu starosta provedl změny, se kterými OZ seznámil.
Hlasování: PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

OZ schválilo Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

7. Mobilní rozhlas
Místostarostka Poláčková seznámila zastupitele s možností zřídit Mobilní rozhlas. Mobilní rozhlas
usnadňuje hromadnou komunikaci s občany:SMS, hlasové zprávy, e-maily a aplikaci pro chytré
telefony. Díky moderní a efektivnější komunikaci, mohou občané lépe reagovat na krizové situace a
upozornění ze strany obce. Více informací jim také umožní aktivněji se zapojit do dění v obci.
Hlasování: PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

OZ schvaluje zřízení Mobilního rozhlasu v obci a pověřuje místostarostku Poláčkovou jeho
zajištěním.

8. Dar pro Hospic Anežky České
Starosta navrhl peněžitý dar 10.000 pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.
Hlasování: PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:0

OZ schvaluje dar pro Hospic Anežky České ve výši 10 000 Kč.

9. Inventura za rok 2016
Starosta předložil vypracovaný plán inventur za rok 2016.
OÚ bere na vědomí plán inventur na rok 2016

10. Aktuality, plánové akce
Sociální bydlení – starosta seznámil OZ se schváleným návrhem vlády, že od 1.10.2017 budou obce
povinné zajistit sociální bydlení občanům, kteří o něho zažádají a po uhrazení nákladů na bydlení jim
zbyde 15.000 Kč/měsíc (4 členná rodina). Obec bude povinna zajistit sociální bydlení ve lhůtě 6
měsíců od podání žádosti.
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Žádost o prodej pozemku – p. Cvikýřová zažádala o prodej části obecního pozemku 138/1 v k. ú.
Černčice z důvodu stavby rodinného domu, starosta navrhl směnu za vedlejší pozemek 138/5 o
výměře 112 m2.
Svoz komunálního odpadu–ceny pro rok 2017 zůstávají stejné, jednorázová známka 70 Kč, modrá
známka (13 svozů) 800 Kč, šedá známka (20 svozů) 1200 Kč, žlutá známka (23 svozů) 1600 Kč,
popelnice o objemu 240 l dvojnásobek ceny dle známky.
Vodné na rok 2017–cena od VAKu je 37,10 vč. DPH (Kč/m3).
Štědrý den u zvonice –24. 12. 2016od 16 hodin, troubení vánočních koled, Betlémské světlo.
Adventní koncert – v neděli 18. 12. 2016 od 15 hodin v kostele sv. Jakuba, vystoupí ZŠ a MŠ
Černčice a paní Pavlíčková.

11. Diskuze
Znečištěná komunikace – p. Novák vznesl připomínku, že v posledních dnech byla velmi znečištěná
komunikace od traktorů, které oraly pole, jak by šlo tuto situaci řešit? Kdo zodpovídá za úklid
komunikace? Starosta podotkl, že silnici musí uklidit, vybavení na to mají, v případě, že by se to
opakovalo, je možné zavolat policii. Při jednání s firmou ZEPO se o tomto problému zmíní a bude
žádat nápravu.
Komunikace kolem okálů– p. Poláček vznesl dotaz, který byl projednáván na jednání OZ dne 12. 12.
2014. Chtěl vědět, zda jsou již pozemky, na kterých vede komunikace kolem okálů, majetkem obce.
Starosta uvedl, že došlo k pochybení při digitalizaci v r. 2001 a že tuto situaci měl řešit minulý
starosta, ale že ještě stále probíhá jednání. OZ si je vědomo, že je tuto situaci potřeba řešit, ukládá
starostovi, aby vyřešil vlastnictví pozemků pod komunikací kolem okálů.
Oprava silnice na Hradčanech –M. Černý vznesl dotaz, zda by bylo možné při opravě silnice na
Hradčanech požádat o protažení k příjezdu jeho domu. Starosta uvedl, že je to možné, nejdříve se
provede odbagrování a úprava svahu, který byl poničen těžkotonážní dopravou a poté dodatečná
úprava příjezdové cesty.
Spolupráce starostů ze Svazku obcí Metuje s OÁZOU – J. Tomanová požádala starostu, zda by na
sněmu starostů mohl seznámit s možností spolupráce obcí s Oázou, starosta uvedl, že o této
možnosti dříve nevěděl a pokusí se tyto informace předat a případně vyvolat jednání s ředitelkou
Oázy.
Starosta ukončil zasedání v 19:30
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Usnesení OZ zde dne 15. 12. 2016
OZ schvaluje
Program a doplnění programu bylo schváleno.
Volba ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena.
Rozpočet na rok 2017 jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 5 236 900 Kč. Závaznými ukazateli jsou
stanoveny paragrafy a v rámci paragrafů 3113 neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Černčice ve výši
650 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č.9 a č.10.
Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu.
Zřízení Mobilního rozhlasu.
Dar pro Hospic Anežky České ve výši 10 000 Kč

OZ pověřuje:
Místostarostku Poláčkovou sjednáním Mobilního rozhlasu.
Starostu, aby vyřešil vlastnictví pozemků pod komunikaci kolem okálů.
OZ bere na vědomí:
Plán inventur na rok 2016

Zapsala dne: M. Poláčková, 15. 12. 2016

__________________________

Zápis ověřují: M. Ježková

__________________________

M. Skalická

__________________________

Schvaluje: L. Tylš, starosta

__________________________

Přílohy:
Rozpočet na rok 2017
Rozpočtová opatření č. 9 a č. 10
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Darovací smlouva pro Hospic Anežky České
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