Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 24.8.2016 od 18:30
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Miroslav Ježek, Ondřej Černý, Ludmila Matoušová,
Miroslava Ježková
Omluveni: Markéta Poláčková
Hosté: dle presenční listiny (příloha zápisu)
Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky
3. Územní plán obce - postup
4. čp. 32
5. České dráhy
6. Rozpočtová opatření
7. VaK
8. Stavební úpravy v ZŠ
9. Volby KZ
10. Směrnice PO
11. Diskuze
1. Zahájení a schválení programu
Starosta zahájil schůzi v 18:30 hodin, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 6 členů,
1 člen je omluven, tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta seznámil s navrženým
programem schůze. Nebyly žádné požadavky k doplnění.
Hlasování: PRO: 6
Program byl schválen.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky
Ověřovatelé zápisu: M. Ježková, L.Matoušová
Zapisovatelka: M. Skalická
Hlasování: PRO: 6
PROTI: 0
Volba ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena.

ZDRŽEL SE: 0

3. ÚP obce – postup
Ing.arch.Novotný dokončuje návrh ke schválení do 30. září 2016. Dále budou následovat
společná projednávání se státními orgány + organizacemi + obcemi sousedícími na MÚ Nové
Město nad Metují. Pak bude návrh postoupen na Krajský úřad v HK k vyjádření stanoviska.
Následně projednání s veřejností a konečným krokem schválení ÚP na zasedání OZ Černčice.
Termín ke schválení nového ÚP obce nejdéle od roku 2022 dle stavebního zákona.

4. čp. 32
Opět bylo vyvoláno jednání s p. Jiráskem, vlastníkem domu čp. 32 včetně pozemků, na
základě množících se stížností na terénní úpravy v okolí čp. 32. MěÚ Nové Město n. Metují
povolil uložení skládky stavební suti cca 800m3. V roce 2012 byl zpracován znalecký posudek
na maximální svaživost terénu pod čp.32 před samovolným sesuvem. K termínu konání
schůzky na místě samém nebyly dodrženy žádné body z minulého jednání. Starosta nechal
zpracovat geometrický plán sklonu terénu dle skutečného stavu a tento předal stavebnímu
odboru MěÚ k posouzení. Starosta bude trvat na úpravě svahu tak, aby byly dodrženy
navržené úpravy a tím se předešlo k případnému sesuvu.
5. České dráhy
V květnu 2017 je plánována úprava železničního koridoru vedoucího i naší obcí. Plánované
úpravy:





na přejezdu v obci závory automatické (jako v Bohuslavicích na zastávce) a přejezd
v polích směr Nové Město bude opatřen výstražnými světly
prodej budovy čp.88 nádraží Bohuslavice a zrušení nádraží
zastávka přemístěna před závory na Homoli (blíže k Bohuslavicím)
zbourání budovy zastávky v Černčicích

Tato plánovaná úprava koridoru proběhne do prosince 2018, kdy bude zahájen zkušební
provoz a od března 2019 běžný provoz.
6. Rozpočtová opatření
Starosta seznámil s rozpočtovými úpravami č.5 a 6.
Hlasování: PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

OZ bere na vědomí rozpočtová opatření č.5 a 6.
7. VaK
Provedena rekonstrukce vodovodní sítě od čp.159 Machů po čp.49 Lukáškovi. V příštím roce
je v plánu další část od čp.49 směrem k vodojemu na Homoli. Po dokončení rekonstrukce
bude provedena úprava povrchu komunikace k čp.51 Lukáškovi ml.
8. Stavební úpravy ZŠ
Vzhledem k tomu, že firma Tomáše Výcha jako jediná akceptovala naše podmínky na úpravu
během letních prázdnin, provádí stavební úpravy sociálních zařízení v přízemí a 1. patře.
Vodoinstalační práce provádí firma Ježek, elektroinstalační práce provádí firma ZEPO
Bohuslavice. Práce budou dokončeny do 10. září 2016.
Hlasování: PRO:

6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE.

0

OZ schvaluje provedení stavebních prací v ZŠ
9. Volby KZ
Ve dnech 7. - 8.října 2016 proběhnou volby do krajských zastupitelstev. Starosta jmenoval 5ti
člennou komisi, zapisovatelkou paní Skalická Milena

10. Dokumentace PO
Byla zpracována dokumentace k zajištění požární ochrany obecních budov mimo MŠ a ZŠ. Ty
mají své včetně evakuačních plánů.
OZ schvaluje dokumentaci k zajištění požární ochrany obecních budov

11. Diskuze
p. Matoušová L. –

zajištění označení chodců nebo přechod na hlavní křižovatce

odpověď:

- vstoupíme v jednání s SÚS Jaroměř

p. Katzer –

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

odpověď:

přeloženo na příští rok
- cesta za obcí k „Mrštníku“

odpověď:

bude dokončena úpravou asfaltovým obrusem nebo drtí, rozšířena na cca 3m

p. Poláček -

ukončení provozu baru v tělocvičně p. Markem

odpověď:

bude nabídnuta tato služba místním zájemcům

Starosta ukončil zasedání ve 20:15 hodin

Usnesení OZ ze dne 24.8.2016
OZ schvaluje:
1. Program schůze
2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky
3. provedení stavebních prací v ZŠ
OZ bere na vědomí:
1. rozpočtová opatření č.5.a6.

Zapsala dne: M. Skalická, 31.8.2016

_______________________________

Zápis ověřují: L.Matoušová

_______________________________

Schvaluje:

M. Ježková

_______________________________

L. Tylš, starosta

__________________________________

