Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 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, schválení programu
2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky
3. Návrh rozpočtu na rok 2016
4. Inventury za rok 2015
5. Kontrola příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černčice
6. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Černčice
7. Aktuality, plánované akce
8. Diskuze
1. Zahájení a schválení programu
Starosta zahájil schůzi v 18:30 hodin, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů, tudíž je
zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta seznámil s navrženým programem schůze.
Hlasování: PRO: 7

PROTI : 0

ZDRŽEL SE: 0

PROTI : 0

ZDRŽEL SE: 0

Program byl schválen.
2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky
Ověřovatelé zápisu: M. Skalická, M. Ježek
Zapisovatelka: M. Poláčková
Hlasování: PRO: 7

Volba ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena.

3. Návrh rozpočtu na rok 2016
OZ bylo seznámeno s návrhem rozpočtu, který byl vypracován spolu s finančním výborem. Návrh
rozpočtu bude před schválením vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. Občané mohou uplatnit
připomínky písemně nebo ústně po dobu vyvěšení dle zákonné lhůty.
OÚ bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2016.
4. Inventury za rok 2015
Starosta předložil vypracovaný plán inventur za rok 2015.
OÚ bere na vědomí plán inventur na rok 2015.
4. Kontrola příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černčice
Finanční výbor předložil zápis z kontroly hospodaření příspěvkové organizace. Zjištěné nedostatky
byly předány ředitelce M. Ježkové. Starosta bude postupovat v souladu s § 28 odst. 8 a 9 zákona č.
250/2000 Sb. a navrhne opatření, aby uvedená zjištění byla napravena.
OÚ bere na vědomí zápis z kontroly příspěvkové organizace.
5. Výroční zpráva příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černčice
Ředitelka M. Ježková předložila výroční zprávu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černčice. Starosta
seznámil přítomné s jejím obsahem.
OÚ bere na vědomí výroční zprávu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černčice
6. Aktuality, plánované akce
Svoz komunálního odpadu – Starosta seznámil se situací ohledně svozu odpadů. Ceny pro rok 2016
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.
Požadavky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černčice na rok 2016 – ředitelka školy M. Ježková
předložila starostovi požadavky na rok 2016.
Vánoční koncert – 13.12.2015 ředitelka školy M. Ježková pozvala občany na koncert žáků ZŠ a MŠ
Černčice v kostele sv. Jakuba. Jako host vystoupí žáci ze ZUŠ Nové Město nad Metují.

7. Diskuze
Kotlíkové dotace – p. Katzer vznesl dotaz, zda obec plánuje pomoci občanům ohledně dotací na
výměnu stávajících kotlů.
Starosta: Pokud budou mít občané zájem, rád poradím, zprostředkuji informace, popř. zajistím
poradenskou službu.
M. Ježek: Při zájmu občanů se může realizovat přednáška přímo s odborníky, kteří by lidem vše
vysvětlili a poradili jim.
Sociální zařízení ve škole – p. Katzer vznesl dotaz, proč se nezačalo s přestavbou sociálních zařízení
ve škole.
Starosta: S realizací se začalo, nyní je připraven projekt a po získání stavebního povolení se bude
budovat biologický filtr, bez kterého by se celková přestavba nemohla uskutečnit. Na přestavbu
sociálního zázemí a rozvod elektroinstalace se pokusíme v roce 2016 sehnat grant.
M. Ježek: Projekt stál celkem 70.000 Kč. Je připraven ve 3 fázích – oprava sociálního zázemí u tříd,
v obecním bytě a nové rozvody elektroinstalace. Pokud bychom grant nezískali, mohlo by se začít
s rekonstrukcí alespoň jedné části z vlastních zdrojů.
Lípa u č.p.23 – p. Zítko upozornil starostu, že při minulém zasedání předložil žádost o ošetření či
případné pokácení lípy pod školou a do dnešního dne nedostal odpověď, zajímal se o stav jeho
žádosti.
Starosta: Zadal vypracování posudku dendrologovi, který prošetří všechny větší stromy v obci. Obec
bude jednat na základě posudku dendrologa.
Kanalizace – p. Poláček a p. Netíková vznesli dotaz na situaci ohledně budování kanalizace a čističky
odpadních vod v ulici směrem na Vršovku.
Starosta: Nechal přepracovat a aktualizovat projekt. Financovat se bude z větší části z prostředků
kraje, dotace se pohybují kolem 60% – 70%. Kanalizace bude dvojitá, na dešťovou a splaškovou
vodu. Navazovat bude čistírna odpadních vod s přečerpáváním. Pokud se projekt realizuje,
obyvatelé v této části obce budou muset hradit stočné.
Podlaha v tělocvičně – p. Marek jako správce tělocvičny přišel seznámit OZ se špatným stavem
podlahy a nebezpečím úrazu. Podlaha již nelze více zbrousit.
Starosta: Opravíme místa, která jsou nebezpečná, do budoucna budeme muset zvážit položení nové
podlahy z tvrdšího dřeva.
Nebezpečné sloupy el.vedení – p. Lukášek se informoval, zda by mu obec nemohla pomoci ohledně
situace, kdy se mu na pozemku naklánějí sloupy el.vedení.
Starosta: Jediné řešení je kontaktovat osobně přímo VČE a domluvit řešení celé situace s ní.

Dům zvláštního určení (výstavba domu pro seniory) – p. Katzer se informoval na současný stav
výstavby domu pro seniory.
Starosta: V současné době probíhá stavební řízení. Po odvolání se musela nechat zpracovat studie
odtokových poměrů. První byla nevyhovující, museli jsme ji nechat předělat. Momentálně máme do
konce roku na zpracování nové studie.
Zábradlí u malého rybníčka – p. Zítko upozornil na havarijní stav zábradlí u malého rybníčka.
Starosta: Zajistí opravu.

Starosta ukončil zasedání ve 20:45
Usnesení OZ ze dne 23.11.2015
OZ schvaluje:
1. Program byl schválen.
2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena

OZ bere na vědomí:
1. Návrh rozpočtu na rok 2016
2. Plán inventur za rok 2015
3. Zápis z kontroly příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černčice
4. Výroční zprávu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černčice

Zapsala dne: M. Poláčková, 23. 11. 2015

__________________________

Zápis ověřují: M. Ježek

__________________________

M. Skalická
Schvaluje: L. Tylš, starosta

__________________________
__________________________

Přílohy:
1. Návrh rozpočtu na rok 2016
2. Zpráva finančního výboru z kontroly příspěvkové organizace
3. Výroční zpráva příspěvkové organizace
4. Požadavky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černčice na rok 2016

