Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 29.9.2015 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni:

Ladislav Tylš, Milena Skalická, Miroslav Ježek, Miroslava Ježková, Ludmila Matoušová,
Ondřej Černý

Omluveni: Markéta Poláčková
Hosté: dle presenční listiny (příloha zápisu)
Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky
3. Nové připravované projekty
4. Územní plán obce
5. Dílčí přezkoumání hospodaření obce
6. Stavební úpravy ZŠ
8. Akce ZŠ
9. Diskuze
1. Zahájení a schválení programu
Starosta zahájil schůzi v 18:00 hodin, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 6 členů, 1 člen
omluven, tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta seznámil s navrženým programem schůze.
Nebyly žádné požadavky k doplnění. Z dnešního zasedání je pořizován audiozáznam.
Hlasování: PRO: 6
Program byl schválen.

PROTI: 0

2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky
Ověřovatelé zápisu: O. Černý, M. Ježková
Hlasování: PRO: 6
PROTI: 0
Volba ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena.

ZDRŽEL SE: 0

Zapisovatelka: M. Skalická
ZDRŽEL SE: 0

3. Nové připravované projekty
Starosta informoval o situaci ohledně dotací jak státních, evropských i krajských. Nejbližší termín
nového vypsání dotačních titulů bude pravděpodobně duben-květen 2016. Z tohoto důvodu je potřeba
naplánovat a připravit nové akce, které by bylo možné zařadit do některého z nově otevřených
dotačních titulů.
1. akcí navrhuje vybudovat novou kanalizaci včetně ČOV a přečerpávacího stupně v kropenaté ulici,
technická dokumentace je připravená. Nová kanalizace je dimenzovaná na stávající domy plus cca 8
nových plánovaných k výstavbě, kanalizace bude vedena ve dvou systémech (splašková a dešťová).
Možnost čerpání z dotací KÚ Královéhradeckého kraje ve výši 80% bez DPH.
2. akcí navrhuje Přírodní čištění odpadních vod obce dle projektu Ing. Kouby, který projekt připraví.
Ing. Kouba provedl osobní prohlídku naší obce a navrhuje možnost přírodního čištění odpadních vod a
to cca 3 rybníčky pod obcí (pod Lukáškovými čp. 47). Podmínkou je, že všechny obytné domy budou
mít funkční tříkomorový septik nebo domovní ČOV, pak by nemusela být rozkopána celá obec a
můžeme využít stávající funkční kanalizaci. Na dalším zasedání je nutno odhlasovat, zda budeme
pokračovat v přípravách u navržených akcí.

4. Územní plán obce – projektant
Starosta obeslal tři projektanty s nabídkou zpracování ÚP Černčice s termínem do 25.září 2015,
k požadovanému termínu byly doručeny 2 cenové nabídky:
Ing.arch. Robert Chládek, Hradec Králové = 192.000,- Kč bez DPH
Ing.arch. Karel Novotný, Hradec Králové = 170.000,- Kč bez DPH
Obsah ÚP:

° urbanistická část
° doprava
° inženýrské sítě
° zemědělský půdní fond
° pozemky určené k plnění funkce lesa, ÚSES

Termíny etap:
I. Návrh ÚP pro společné jednání

4 měsíce od podpisu smlouvy…. (cca březen 2016)

II. Upravený návrh ÚP pro veřejné projednání 2 měsíce od předání pokynů pro úpravu návrhu ÚP a
doplňujících podkladů pořizovatelem
III. Čistopis ÚP pro vydání ZO

Hlasování: PRO: 6

2 měsíce od předání pokynů ke zpracování čistopisu

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

OZ souhlasí se zadáním zpracování Územního plánu Černčice Ing. arch. Karlu Novotnému, cena
170.000,- Kč bez DPH

5. Dílčí přezkoumání hospodaření obce
Dne 24.září 2015 byl KÚ Královéhradeckého kraje proveden dílčí audit hospodaření obce za rok 2015,
který zjistil nedostatek: - záměr na pronájem nebytového prostoru (nemovitosti- prodejny potravin)
nebyl zveřejněn. Napravení nedostatku z minulého zkoumání: -přijatá dotace byla zúčtována, ačkoliv
předložení závěrečné dokumentace je stanoveno na 30.6.2016. Dotace má být vedena jako
dlouhodobé přijaté zálohy na transfery a dohadné aktivní účty = kontrolou rozvahy k 31.8.2015 se
uvedený nedostatek již nevyskytuje.
6. Stavební úpravy ZŠ
Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor výstavby a regionálního rozvoje vydal územní souhlas
s umístěním stavby biologický zemní filtr ke stávajícímu septiku budovy ZŠ. Starosta postoupil tento
souhlas Ing. Chmelařové, která je projektantkou akce Obnova odpadů a elektroinstalace v budově ZŠ.
V současné době čekáme na vydání stavebního povolení. Při vyhlášení dotačních titulů 2016 podat
žádost o dotaci.
7. Vydání knihy
Ing. Nývlt Karel připravil knihu o malíři panu Šichanovi O., rodák z čp. 23. Kniha je dána do tisku
v nákladu 350 ks, veškeré potřebné smlouvy jsou podepsány.
8. Akce ZŠ
Ředitelka školy informovala o projektu 72 hodin, který je zaměřen na přírodu. 9.října 2015 proběhne
v 10 hodin Zasaď strom se starostou „na hradišti“ (za hřbitovem). Děti vybíraly ze 6 stromů, zvítězila

SAKURA (japonská třešeň). Po výsadbě budou děti uklízet v okolí školy i po obci, zazimují rostlinky
v arboretu včetně doplnění kůry.
26.října 2015 v 10 hodin proběhne u budovy ZŠ slavnostní kladení věnce k pamětní desce, kde vystoupí
s malým kulturním pásmem i děti ZŠ.
9. Diskuze
p.Vošlajer – zaslal žádost na pokácení kaštanu u brány k čp.26, padající suché větve ohrožují majetek
a zdraví osob.
p.Nouzová-

předložila opakovanou žádost na ošetření/pokácení lípy ve stráni před domem čp.23.
V roce 2009 žádal její otec o pokácení 2 ks lip, jedna skácena a druhá byla ošetřena
prořezem. Stále trvá na pokácení i druhé lípy.

Odpověď:

starosta pozve dendrologa, který provede kontrolu stromů po obci a podle
vypracovaného posudku budou jednotlivé stromy ošetřeny/skáceny.
Volně pobíhající psi a nepořádek po psých exkrementech.

Odpověď:

obec nemá žádný prostředek na vymáhání postihu, obecní vyhláška na zákaz volně
pobíhajících psů je vydaná. Je na přístupu každého majitele psa, jak uklízí exkrement po
svém psu mimo vlastní pozemek.

p.Novotný – zřízení stavební komise, která by rozhodovala, kdo co smí postavit.
Odpověď:

stavební komise byly v roce 2005 na obcích zrušeny a převedeny na obce III. stupně pro
nás Městský úřad Nové Město nad Metují.

p.Ježek -

akce ZŠ se bude realizovat příští rok?
úprava břehu u rybníka bude řešena přes obec nebo Povodí Labe?
poděkování nohejbalovému družstvu Černčice za krásné 1.místo v Krajském přeboru
v nohejbale mužů.

odpověď:

akce ZŠ se pokusíme v příštím roce realizovat přes nějaký dotační titul v celém rozsahu
projektu, tento rok, pokud bude příznivé počasí zabudovat biologický filtr.
úpravu břehu u rybníka provede majitel pozemku tj.Povodí Labe, starosta s p.Ježkem
provedou obhlídku a dohodnou s vedením firmy potřebné úpravy

p.Černý Odpověď:

nová asfaltová cesta k RD Lukáškových čp.51
nejprve zjistit náklady na nový povrch komunikace.
umístění hasičského družstva žen a mužů v VHPrint lize 2015, ženy se umístily na
1.místě, muži na 5.místě

Starosta ukončil zasedání ve 20:00
Usnesení OZ ze dne 29.9.2015
OZ schvaluje:
1. Program schůze
2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky
3. Zadání zpracování ÚP Černčice Ing.arch. Karlu Novotnému, cena 170.000,- Kč bez DPH

Zapsala dne: M.Skalická, 9.10.2015

_______________________________

Zápis ověřují:

O.Černý

_______________________________

M.Ježková

_______________________________

L.Tylš, starosta

_______________________________

Schvaluje:

