Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 15.6.2016 od 18:30 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Miroslav Ježek, Ondřej Černý
Omluveni: Markéta Poláčková, Ludmila Matoušová, Miroslava Ježková
Hosté: Ing.arch. Novotný – ÚP, dle presenční listiny (příloha zápisu)
Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky
3. Územní plán obce
4. Schválení účetní uzávěrky a závěrečného účtu obce a PO ZŠ a MŠ
5. Seznámení s projekty
6. Rozpočtová opatření
7.Poděkování
8. Revizní zpráva
9. Akce „ukliďme Česko“
10. Diskuze
1. Zahájení a schválení programu
Starosta zahájil schůzi v 18:30 hodin, přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni 4 členové, 3
členové omluveni, tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta seznámil s navrženým
programem schůze. Nebyly žádné požadavky k doplnění.
Hlasování: PRO: 4
Program byl schválen.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky
Ověřovatelé zápisu: O. Černý, M. Ježek
Zapisovatelka: M. Skalická
Hlasování: PRO: 4
PROTI: 0
Volba ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena.

ZDRŽEL SE: 0

3. Seznámení se s návrhem ÚP
Starosta pozval na dnešní zasedání Ing.arch.Novotného, který je zpracovatelem nového ÚP obce. Ing.
Novotný předložil vypracovaný návrh, ve kterém jsou zaneseny požadavky od občanů (ty byly
doručeny během loňského roku na úřad). Seznámil přítomné s dalším postupem, který je daný
stavebním zákonem: 1. zadání ÚP (již provedeno)
2. společná projednání (státní orgány + organizace + obce sousedící…., na MÚ
Nové Město n.M. + veřejnost dálkovým přístupem
3. stanovisko KÚ Hradec Králové
4. projednání ÚP s veřejností
5. schválení ÚP na zasedání OZ Černčice
4. Schválení účetní uzávěrky a závěrečného účtu obce a PO ZŠ a MŠ
Obec Černčice hospodařila v roce 2015 dle schváleného rozpočtu, po rozpočtových úpravách v
průběhu roku následovně: skutečné příjmy 5 891 181,63 Kč, skutečné výdaje 3 870 138,97 Kč,

rozpočtové příjmy 4 823 000,- Kč, rozpočtové výdaje 4 823 000,- Kč. Rozpočtové příjmy byly v roce
2015 překročeny. Stav na BÚ u KB 3 204 772,84 Kč, stav na účtu u ČNB 2 335 549,25 Kč. Obec
Černčice obdržela ze státního rozpočtu tyto dotace: -účelová dotace na běžné výdaje a příspěvky
87 700,-Kč, -účelová dotace na úhradu výdajů spojených s vydáním publikace „J.L.Šichan, malíř,
fotograf a jeho doba“ z Města Nové Město n.M. 20 000,-Kč, z Královéhradeckého kraje 21 000,-Kč,
dar od SK Nové Město n.M. 5 0000,- Kč. Výše uvedené dotace byly čerpány a řádně zúčtovány.
Hlasování: PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Projednání závěrečného účtu obce za rok 2015 se uzavírá vyjádřením souhlasu bez výhrad.
Starosta seznámil OZ s účetní uzávěrkou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černčice. V roce 2015
hospodařila s přebytkem 114 622,14Kč, který bude v roce 2016 převeden do rezervního fondu.
Hlasování: PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Účetní uzávěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černčice byla schválena.

5. Seznámení s projekty
Starosta oslovil 3 firmy na výměnu zbývajících oken na budově MŠ v termínu letních prázdnin: firma
a) nabídka 116 174,- Kč bez DPH včetně sítí a žaluzií
b) nabídka 116 857,-Kč bez DPH
c) nabídka 123 113,-Kč bez DPH
OZ došlo k závěru, že nejvhodnější nabídka je od firmy a)
Hlasování: PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Firma a) provede výměnu oken na budově MŠ
Stavební úpravy ZŠ – vybudování sociálních zařízeních bude provedeno jednotlivými firmami, pan
Ježek M. do týdne svolá schůzku se stavební firmou, která provede veškeré stavební úpravy.
Následně po dohodě se starostou zahájí přípravy, aby celá akce proběhla během letních prázdnin
Hlasování: PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

OZ souhlasí s provedením plánovaných stavebních úprav v budově ZŠ
6. rozpočtová opatření
Starosta přednesl rozpočtová opatření č. 2,3,4, týkajících se měsících úprav rozpočtu
OZ bere na vědomí rozpočtová opatření č.2,3,4
7. Poděkování
Hospic Anežky České Oblastní charity v Červeném Kostelci zaslal poděkování za dar 10 000,-Kč
8. Revizní zpráva
Firma Meloun provedla revizi komínů u obecních domů. Nevyhovující je komín na budově MŠ –
zvětralé pálené cihly. Starosta navrhuje natažení perlinkou a nahození. Následně přidělat nerezový
kryt nad komín, aby nedocházelo k zatékání vody.
9. Akce „ukliďme Česko“
Starosta veřejně poděkoval všem, kteří se zúčastnili a uklidili hlavní silnici od obce ke hranicím
s Novým Městem.
9. Diskuze
p. Černý O. –

jaké jsou cenové nabídky na cestu k RD Lukáškovi

odpověď:

nabídky nebyly doručeny
- oprava cesty na Slavětín během měsíce

odpověď:

oprava cesty je v jednání s SÚS Hradec Králové
- sezení k křížku u křižovatky pod obcí + u kostelu

odpověď:

budou usazeny v sobotu 18.6.

p. Jelenová –

v jaké fázi je příprava nové zastávky autobusu směr Nové Město n.M.

odpověď:

dřevo se zpracovává na pile
- oprava vodovodu po obci firmou VaK

odpověď:

plánovaná rekonstrukce vodovodního řádu bude prováděna v etapách.
1.etapa = ulice k Vršovce. Všem občanům bude doručen včas harmonogram prací,
aby se mohli připravit na plánované přerušení dodávky vody

p. Ježek -

oprava prasklé hráze

odpověď:

touto opravou se budeme zabývat v dalším období
-stavidlo na rybníku

odpověď:

p.Černý připraví návrh řešení

p. Lukášek M. - nová lavička na zastávku ČD
odpověď:

starosta kontaktuje ČD, aby zjednali nápravu na svém majetku

Starosta ukončil zasedání ve 21:00

Usnesení OZ ze dne 15.6.2016
OZ schvaluje:
1. Program schůze
2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky
3. Závěrečný účet za rok 2015 byl schválen bez výhrad
4. Účetní uzávěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černčice
5. Firma a) provede výměnu oken na budově MŠ
6. provedení plánovaných stavebních úprav v budově ZŠ
OZ bere na vědomí:
1. rozpočtová opatření č.2,3,4

Zapsala dne: M. Skalická, 17.6.2016

_______________________________

Zápis ověřují:

O. Černý

_______________________________

M. Ježek

_______________________________

L. Tylš, starosta

_______________________________

Schvaluje:

