Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 9.11.2016 od 19:15 hodin v
zasedací místnosti OÚ Černčice.
Přítomni: Ladislav Tylš, Markéta Poláčková, Ondřej Černý, Miroslava Ježková
Omluveni: Milena Skalická, Ludmila Matoušová, Miroslav Ježek
Hosté: Dle prezenční listiny
Program:
1. Zahájení, schválení a doplnění programu
2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky
3. Dílčí přezkoumání hospodaření obce Černčice za rok 2016
4. Ukončení prací v ZŠ a MŠ
5. Návrhy do rozpočtu 2017 a dotační programy na rok 2017
6. Rozpočtové opatření č.7 a č.8
7. Spolupráce s MSSS Oáza
6. Žádost skupiny občanů o přešetření dlouholetého problému se stavebními úpravami RD č.p.32
7. Aktuality, plánované akce
8. Diskuze
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi v 19:15 hodin, přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni 4 členi, tudíž
je zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta seznámil s navrženým programem schůze. M.
Poláčková doplnila program o Spolupráci s MSSS Oáza. O. Černý doplnil program o „Žádost skupiny
občanů o přešetření dlouholetého problému se stavebními úpravami RD č.p.32“
Hlasování: PRO: 4

PROTI : 0

ZDRŽEL SE: 0

Program a doplnění programu bylo schváleno.
2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky
Ověřovatelé zápisu: O.Černý, M.Ježková, zapisovatelka: M. Poláčková
Hlasování: PRO: 4

PROTI : 0

Volba ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena.
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ZDRŽEL SE: 0

3. Dílčí přezkoumání hospodaření obce Černčice za rok 2016
Starosta seznámil OZ se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Černčice, které proběhlo
1.9.2016. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
OZ bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Černčice.

4. Ukončení prací v ZŠ a MŠ
V létě 2016 proběhla rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ. Celková částka byla vyčíslena na
1 000 020 Kč. V MŠ byla vyměněna zbývající část oken, částka byla necelých 200 000 Kč.
OZ bere na vědomí ukončení prací v ZŠ a MŠ.

5. Návrhy do rozpočtu 2017 a dotační programy na rok 2017
Oprava komunikace na Slavětín, vybudování asfaltové plochy k RD č.p.51, 158 - starosta uvedl, že
v roce 2017 je nutná oprava komunikace směrem na Slavětín a vybudování asfaltové plochy k RD
č.p. 51, která se kvůli rekonstrukci vodovodního řádu nemohla realizovat dle plánu v roce 2016,
současně se provede i vybudování asfaltové plochy k RD č.p.158.
Hlasování: PRO: 4

PROTI : 0

ZDRŽEL SE: 0

OZ schvaluje opravu komunikace na Slavětín, vybudování asfaltové plochy k RD č.p.51 a RD
č.p.158.
Oprava kuchyně v MŠ – starosta seznámil s nevyhovujícím a zastaralým stavem školní kuchyně,
rekonstrukci by chtěl provést v létě 2017, rekonstrukce bude financována z rozpočtu obce.
Hlasování: PRO: 4

PROTI : 0

ZDRŽEL SE: 0

OZ schvaluje rekonstrukci kuchyně v MŠ.
Hřiště – starosta a M.Ježková seznámili s dotačním programem, kdy by během roku 2017 vznikly
hřiště na 3 místech – na zahradě v ZŠ, MŠ pro děti a za tělocvičnou pro dospělé. Přibližné náklady na
hřiště budou činit 800 000 Kč, dotace činí až 80%. Po předvedení herních prvků nechal starosta
hlasovat o zadání projektu, zavázal se, že hřiště ve škole bude přístupné veřejnosti.
Hlasování: PRO: 4

PROTI : 0

ZDRŽEL SE: 0

OZ schvaluje vybudování hřišť v obci a zažádání o dotace.
Kompostéry – starosta seznámil se záměrem zažádat o dotace na nákup kompostérů pro občany.
Občané dostanou kompostér k bezplatnému používání, po 3 letech bude možno kompostér
odkoupit za 10% ceny.
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Hlasování: PRO: 4

PROTI : 0

ZDRŽEL SE: 0

OZ schvaluje nákup kompostérů pro občany a zažádání o dotace.
Rybník – starosta seznámil s dotací na odbahnění rybníka. V rámci této akce navrhl opravu břehů a
stavidla, která bude financována z rozpočtu obce.
Hlasování: PRO: 4

PROTI : 0

ZDRŽEL SE: 0

OZ schvaluje odbahnění a opravu rybníka.

6. Rozpočtové opatření č.7 a č.8
OZ bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.7 a č.8.
Hlasování: PRO: 4

PROTI : 0

ZDRŽEL SE: 0

OZ schvaluje rozpočtové opatření č.7 a č.8.

7. Spolupráce s MSSS Oáza
M. Poláčková seznámila zastupitele s nutností zajistit pro občany terénní pečovatelskou službu.
Z části je dotovaná krajem, část platí klient a část obec. Žádá o souhlas ohledně sepsání smlouvy
obce Černčice o poskytování sociální služby – pečovatelské služby s Městským střediskem sociálních
služeb – Oáza. Jednalo by se o pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy či o pomoc při zajištění
chodu domácnosti aj. Občané, kteří se starají o své blízké doma, chce obec maximálně podporovat.
Seznámila s konkrétním ceníkem služeb – Příloha č. 1 a částkách, které doplácí obec za jednotlivé
úkony. V současné době dvě seniorky žádají obec o pomoc při dopravě do Domovinky. Oáza jim
nemůže z personálních důvodů dovoz zajistit. Dopravu obec zajistí vlastními prostředky.
Hlasování: PRO: 4

PROTI : 0

ZDRŽEL SE: 0

OZ schvaluje sepsání trojstranné smlouvy o poskytování sociální služby – pečovatelské služby
s MSSS Oáza.

M.Poláčková žádá OZ, aby ji stanovilo zástupcem ohledně poskytování sociálních služeb v obci.
Hlasování: PRO: 4

PROTI : 0

ZDRŽEL SE: 0

OZ pověřuje místostarostku Poláčkovou, aby zastupovala obec ohledně poskytování sociálních
služeb.
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5. Žádost skupiny občanů o přešetření dlouholetého problému se stavebními úpravami RD č.p.32
O.Černý seznámil s dlouholetým problémem ohledně terénních stavebních úprav RD č.p.32. Předal
zastupitelům fotodokumentaci z podzimu 2016, kde je patrné, že majitel naváží okolo domu odpad.
Sousedé poukazují na nepovolenou navážku a navážení odpadu již od roku 2008.
21. května 2016 se situací zabývá policie kvůli podezření skládky stavebního odpadu. Stavební úřad
si v rámci své kontrolní činnosti prohlédl místo předpokládaných dalších nepovolených terénních
úprav a skládky stavebního odpadu.
24. června 2016 - Kontrolní prohlídka, kde bylo zjištěno že původní haldy zeminy a suti byly
rozhrnuty, povrch byl opatřen zeminou určenou k osázení zeleně, dle vyjádření majitele prý nedošlo
od doby kolaudace dne 30.5.2012 ke změně svahu, dodatečné dosypání zeminy a suti se provedlo
jen na rovné části, aby se zarovnaly nerovnosti. Bylo zjištěno, že terénní úpravy měly být provedeny
do konce roku 2012, toto splněno nebylo, majitel se omluvil a slíbil, že provede poslední úkon
osázení pozemku do 6/2017. Pracovnice životního prostředí neshledaly, že by na pozemcích byly
nebezpečné materiály či negativní vlivy na životní prostředí. Jednání starosty L.Tylše a zastupitele
O.Černého s majitelem bylo zjištěno, že se nachází na pozemku zbytky azbestocementové krytiny a
komunální odpad, majitel to slíbil zlikvidovat do konce prázdnin 2016, bylo dohodnuto, že údržba
svahu pod navezenou zeminou bude také do podzimu 2016, aby byla komunikace pod svahem
bezpečná, sklon bude zaměřen a porovnán s posudkem znalce z 2.2.2016.
28. září 2016 – Od rána naváží tatry odpad a hlínu, sousedé kolem RD č.p.32 se snaží kontaktovat
starostu, starosta nemohl k místu přijet osobně. Jednají se zastupitelem O.Černým, který dojel na
místo situaci řešit, volá policii. Policie vysílá hlídku na kontrolu nákladních aut, současně volají
starostovi, zda mají nákladní vozidla povolení k vjezdu. Starosta jim sdělil, že mají. O.Černý druhý
den zjišťuje, že takové povolení může vydat pouze odbor dopravy v Novém Městě nad Metují. Ten
povolení nevydal. V tento den vznikla fotodokumentace.
29. září 2016 – zastupitel O.Černý vyvolal na stavebním úřadě diskuzi, předložil fotodokumentaci,
zažádal o prošetření celé situace. Úřad provedl kontrolu na místě, přítomni byli i sousedé RD č.p.32.
O týden později bylo svolané jednání na pozemku. V té době již odpad ani pneumatiky na místě
nebyly. Dle svědectví souseda M.Černého byl tento odpad schován do kůlny a je postupně pálen
obyvateli domu. Stavební úřad majiteli doporučil, aby si zažádal o dodatečné stavební povolení.
Starosta při jednání naléhal a upozorňoval na nebezpečí sklonu svahu. Podoktl, že terén je již
zkolaudovaný a doposud není osázen tak, jak bylo uvedeno v projektu.
P.Tomanová předala OZ „Žádost občanů o přešetření dlouholetého problému se stavebními
úpravami RD č.p.32“ – Příloha č. 2 a zároveň žádá starostu o vyjádření k celé situaci.
M. Černý žádá starostu o vyřešení situace ohledně havarijního stavu vozovky před jeho domem,
dále žádá o vyjádření ohledně svahu před jeho domem, který se sesouvá a poničeného sloupku,
kdy mu škoda vznikla kvůli vjezdu těžkotonážních nákladních aut kolem jeho domu. Přikládá
fotodokumentaci – Příloha č. 3.
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Závěr:
Starosta po diskusi s občany a na jejich žádosti přislíbil poskytnout součinnost ohledně řešení této
problematiky a materiály k doložení faktů k podložení stížnosti skupiny občanů. Uvedl, že za
těchto okolností je velmi složité objasňovat jednotlivé přestupky a nebude za obec podnikat
právní kroky. Vyzval, aby stížnost podali obyvatelé.
Na žádost občanů o okamžité řešení havarijního stavu poškozené vozovky u vjezdu na pozemek
k RD č.p.32 si starosta vyžádal týdenní lhůtu k nalezení řešení pro provizorní opravu komunikace.
Následně bude obec na jaře 2017 realizovat důkladnou opravu celého poškozeného úseku.
Opravu svahu a sloupku plotu (majitel M. Černý), který poškodily nákladní automobily, odkládá
obec na jarní měsíce r. 2017. Vyjádření od obce obdrží do 30 dnů.
Zastupitel O. Černý jednal o opatření silničních zákazových značek pro vjezd těžkotonážních
vozidel do poškozované části obce, v současné době je toto v jednání. Stanovisko sdělí na dalším
zasedání, 15.12.2016.
6. Aktuality, plánované akce
18. prosince 2016 - Vánoční koncert v kostele – vystoupí MŠ a ZŠ, p. Pavlíčková

7. Diskuze
Přechod pro chodce na hlavní silnici – p.Petřek žádá obec o vyřešení situace ohledně
nebezpečného přechodu pro chodce na hlavní silnici. Starosta se zavázal, že kontaktuje dopravní
oddělení MěÚ v Nové Městě nad Metují a zažádá o návrh řešení. OZ pověřuje starostu, aby do
příštího zastupitelstva obstaral návrh řešení.
Značení na křižovatce – p.Katzer oslovil zastupitele s žádostí o vodorovné značení, aby se
předcházelo nebezpečným střetům při vjezdu a výjezdu do vesnice. Starosta uvedl, že značení bude
muset obec uhradit z rozpočtu. OZ pověřuje starostu, aby zajistil vodorovné značení.
Příspěvek na opravu silnice směrem na Slavětín od ZEPA – p.Poláček navrhl, aby přispělo na
opravdu silnice ZEPO, jehož traktory vozovku značně poškozují. Starosta se zavázal, že si sjedná
schůzku s novým vedením ZEPA a pokusí se jednat.
Kanalizace – p.Ježková se dotazuje ohledně budování kanalizace v ulici směrem na Vršovku.
Starosta s realizací projektu v roce 2017 nepočítá.
Vyjádření obce ke skládce u RD č.p.32 – p.Katzer žádá obec o písemné stanovisko obce ke skládce a
k opravě cesty kterou poničily nákladní automobily, které navážely do dobu několika let suť a
odpad. OZ pověřuje starostu, aby do 30 dnů připravil oficiální stanovisko obce k opravě cesty a ke
skládce.
OZ stanovilo termín pro příští zasedání na 15.12.2016 od 18 hodin.
Starosta ukončil zasedání ve 22:15.
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Usnesení OZ zde dne 9.11.2016
OZ schvaluje
Program a doplnění programu
Volbu ověřovatelů a zapisovatelky
Rekonstrukci kuchyně v MŠ
Opravu komunikace na Slavětín, vybudování asfaltové plochy k RD č.p.51 a RD č.p.158
Vybudování hřišť v obci a zažádání o dotace
Nákup kompostérů pro občany a zažádání o dotace
Odbahnění a opravu rybníka a zažádání o dotace
Rozpočtové opatření č.7 a č.8
Sepsání trojstranné smlouvy o poskytování sociální služby – pečovatelské služby s MSSS Oáza

OZ pověřuje:
Místostarostku Poláčkovou, aby zastupovala obec ohledně poskytování sociálních služeb
Starostu, aby zajistil vodorovné značení na křižovatce
Starostu, aby do příštího zastupitelstva obstaral návrh řešení nebezpečného přechodu pro chodce
na hlavní silnici
Starostu, aby do 30 dnů připravil oficiální stanovisko obce k opravě cesty a ke skládce u RD č.p.32

OZ bere na vědomí
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Černčice
Ukončení prací v ZŠ a MŠ

Zapsala dne: M. Poláčková, 9. 11. 2016

__________________________

Zápis ověřují: O.Černý

__________________________

M.Ježková
Schvaluje: L. Tylš, starosta

__________________________
__________________________
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Přílohy:
1. Ceník služeb MSSS
2. „Žádost občanů o přešetření dlouholetého problému se stavebními úpravami RD č.p.32“
3. Fotodokumentace – M.Černý
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