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Zápis 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 1. 3. 2017 od 18 hodin v zasedací 

místnosti OÚ Černčice.   

 

Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej Černý, Miroslava Ježková, Ludmila 

Matoušová   

Omluveni: Miroslav Ježek 

Hosté: Dle prezenční listiny   

  

Program:   

1. Zahájení, schválení programu   

2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky   

3. Kontrola a plnění úkolů  

4. Rozpočtová opatření 11/2016, 1/2017 

5. Odbahnění a oprava rybníka 

6. Směna pozemku 

7. Aktuality, plánované akce   

8. Diskuze   

    

1. Zahájení, doplnění a schválení programu   

Starosta zahájil schůzi v 18 hodin, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 6 členů, tudíž je 

zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta seznámil s navrženým programem schůze.   

Hlasování: PRO: 6               PROTI: 0             ZDRŽEL SE: 0   

Program byl schválen.   

 

2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky   

Ověřovatelé zápisu: Milena Skalická, Ludmila Matoušová 
Zapisovatelka: Markéta Poláčková   

Hlasování: PRO: 6              PROTI: 0             ZDRŽEL SE: 0   

Volba ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena. 

    

 

3. Kontrola a plnění úkolů  
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Starosta Ladislav Tylš   

Přechod pro chodce na hlavní silnici, vodorovné značení – byla poslána žádost na SÚS 

Královéhradeckého kraje o provedení doplnění místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích. Přechod zůstane na stávajícím místě, osvětlí se, označí se reflexními značkami. 

Osvětlení zabezpečí obec, ostatní SÚS. 

Vnitřní část obce – označení dopravní značkou Obytná zóna, v celém území bude platit 

pravidlo přednosti pravé ruky. 

Oprava komunikace Na Hradčanech, na Slavětín – během března proběhne výběrové řízení. 

Komunikace kolem okálů – vlastnictví pozemků pod komunikací kolem okálů je v řešení. 

Spolupráce starostů ze Svazku obcí Metuje s OÁZOU – spolupráci budou starostové 

navazovat individuálně. 

Místostarostka Poláčková 

Mobilní rozhlas – služba je spuštěná, probíhá sběr dat.  

 

4. Rozpočtová opatření č.11/2016, 1/2017 

Starosta seznámil OZ s rozpočtovým opatřením č.11/2016 a 1/2017. 

Hlasování: PRO: 6              PROTI: 0             ZDRŽEL SE: 0   

OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č.11/16 a schvaluje rozpočtové opatření 1/17. 

 

5. Odbahnění a oprava rybníka 

Připravena žádost a studie revitalizace obecního rybníka na odbahnění a opravu. Součástí oprav bude 

vybudování zábradlí, zpevnění břehů. Náklady cca 1 mil. Kč. Dotace je vypsána na 85% z celkových 

nákladů. 

Hlasování: PRO: 6              PROTI: 0             ZDRŽEL SE: 0   

OZ schválilo podání žádosti a opravu rybníka. 

 

6. Směna pozemku 

Starosta navrhl směnu obecního pozemku 138/1 v k. ú. Černčice za vedlejší pozemek 138/5 o výměře 

112 m2. Důvodem je nesprávně postavené oplocení kolem prodejny z 90.let. Tímto krokem se 

narovnají vlastnické vztahy s p. Cvikýřovou. 

Hlasování: PRO: 6              PROTI: 0             ZDRŽEL SE: 0   

OZ schválilo směnu pozemku 138/1 za 138/5 v k.ú.Černčice. 
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7. Aktuality, plánové akce  

Kácení kaštanu u hřbitova – starosta seznámil OZ, že kácení proběhne 8.3.2017. Stromu hrozí 

rozlomení, pád na hřbitov a sousední nemovitosti. 

Kontejner na plasty – starosta zažádal o navýšení stavu kontejnerů na plasty.  

Železniční přejezd – automatická regulace závor se bude realizovat na přejezdu v polích směrem na 

Nové Město nad Metují, kde bude světelná signalizace. V jarních měsících se bude realizovat napájení 

systému, kabel povede od Kafků k přejezdu. Závory v obci a na Homoli zůstanou. 

Nový územní plán – právě probíhá konečná verze, v květnu – červnu bude veřejné projednání, kdy 

budou moci občané vznést své připomínky či námitky. 

 

8. Diskuze  

Úpravy přechodu pro chodce na hlavní silnici - J. Petřek se dotazoval v jakém časovém horizontu se 

provedou úpravy přechodu. Starosta uvedl, že momentálně termín nezná, úpravy provede SÚS. 

Osvětlení zajistí obec. 

Silnice Na Hradčanech, oprava poničeného sloupku – M. Černý se informoval, kdy dojde k opravě. 

Starosta uvedl, že opravy Na Hradčanech se budou konat současně se všemi opravami vozovek v obci. 

Obec zajistí materiál na nový sloupek. 

Zpevnění polní cesty za okály – p. Katzer vznesl dotaz, co bude obec dělat s cestou za okály, jestli se 

plánuje její úprava. Starosta uvedl, že má vyjednaný frézing z opravy cesty do Spů. Celá cesta se 

zpevní. 

Dřevo z obecního lesa – zastupitel O. Černý se informoval, jak to vypadá s odprodejem dřeva 

z obecního lesa. Starosta uvedl, že si dřevo obec nakonec ponechala a slouží k topení ve školce. 

Sběr železného šrotu – pan Slabý vznesl dotaz, proč hasiči již nepořádají sběr železného šrotu. 

Zastupitel O. Černý uvedl, že si lidé většinu šrotu odvážejí sami a v obci o sběr nebyl zájem. Starosta 

uvedl, že je občanům celoročně k dispozici kontejner, přistavený u školky. 

Dětské hřiště – M. Černý vznesl dotaz ohledně dětského hřiště. Starosta uvedl, že žádost o dotaci je 

podaná, pokud dopadne, bude hřiště pravděpodobně do léta. 

Nepojízdný automobil u Plašilů – L. Poláček upozornil starostu na nepojízdné auto bez SPZ před 

hospodou. Starosta uvedl, že kontaktuje majitele autodílny a zažádá o nápravu. Navrhl, že by se 

majiteli mohl dát k dispozici pozemek vedle rybníčku, aby vozidla nepřekážela, nebránila provozu na 

komunikaci a chodcům. 

Tok vody – p. Tláskal apeloval na zastupitele, že se 50 let zcela ignoruje tok vody v obci. Podotkl, že 

není domyšlený odtok vody za okály. Voda se zde v jarních měsících drží, nevsakuje se. Žádal, aby se 
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cesta podkopala a provedl se odtok, než dojde k navezení frézingu a jejímu zpevnění. Starosta uvedl, 

že je celá situace složitá ohledně majetkoprávního řešení s vlastníky pozemků.  

 

Starosta ukončil zasedání v 19:30      

Usnesení OZ zde dne 1. 3. 2017   

OZ schvaluje podání žádosti a opravu rybníka. 

OZ schvaluje směnu pozemku 138/1 za 138/5 v k.ú.Černčice. 

OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č.11/2016 a schvaluje č.1/2017. 

Zapsala dne: M. Poláčková, 1. 3. 2017    __________________________   

Zápis ověřují: L. Matoušová       __________________________   

                         M. Skalická      __________________________   

Schvaluje: L. Tylš, starosta          __________________________   

  


