Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 17.12. 2018
od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Černčice.
Přítomni: Ing. Jiří Novák, PhDr. Jana Tomanová, Jaroslava Jelenová, Ladislava
Pavlátová, Tomáš Katzer, Jiří Poláček, Mgr. Markéta Poláčková.
Hosté: dle prezenční listiny (Příloha č.1)
1. Zahájení a schválení programu
Starostka zahájila zasedání v 19:00 hodin, přivítala přítomné a konstatovala,
že přítomno je všech7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce. Návrh doplnila místostarostka o dva body, bod č. 13 Požární řád je přeložen na příští zasedání.
Program:
1.
Zahájení a schválení programu.
2.
Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
3.
Kontrola plnění úkolů.
4.
Rozpočet na rok 2019.
5.
Střednědobý výhled rozpočtu.
6.
Rozpočtové opatření č. 9 a č. 10.
7.
Územní plán obce Černčice.
8.
Mýtní nahodilá (kůrovcová) těžba v lese Horka.
9.
Bezúplatný převod majetku VSOP ÚPA.
10.
Výroční zpráva příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černčice.
11.
Odměna zastupiteli Ing. Jiřímu Novákovi za práci nad rámec jeho
povinností.
12.
Členové povodňové komise.
13.
Požární řád.
14.
Ostatní, aktuality.
15.
Diskuze.
Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Starostka
dala hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje doplněný program a přesouvá bod
Požární řád na příští zasedání.
Výsledek hlasování:
Pro:7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starostka navrhla určit ověřovateli zápisu paní PhDr. Janu Tomanovou a pana Jiřího
Poláčka, zapisovatelku Mgr. Markétu Poláčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černčice určuje ověřovatele zápisu PhDr. Janu Tomanovou
a pana Jiřího Poláčka a zapisovatelku Mgr. Markétu Poláčkovou.
Výsledek hlasování:
Pro:7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Kontrola plnění úkolů
Žádost o urgentní řešení situace na hlavní silnici – přecházení dětí na přechodu.
Paní starostka kontaktovala MP, ta proškolila pana Čtvrtečku a pana Nováka.
Přechod hlídá od začátku prosince pracovník obce. Paní starostka nabízí možnost
brigády na převádění děti na přechodu za 130 Kč/h od 7 do 8 hodin, od pondělí do
pátku ve dnech školní docházky.
Havarijní stav vozovky pod obcí – stavební komise navrhla dočasně vyspravit díry
ve vozovce betonem. Obecní pracovník ve spolupráci s panem L. Poláčkem na konci
listopadu díry opravil. Na jaře 2019 provedou další opravy na své náklady ČD
z důvodu objízdné trasy na podzim 2018.
4. Rozpočet na rok 2019
Rozpočet byl před schválením vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. Paní
starostka dodatečně zpracovala náměty od spolků a zastupitelů. Starostka dala
hlasovat.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje rozpočet na rok 2019 jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů
7 200 000 Kč. Závaznými ukazateli jsou stanoveny paragrafy a seskupení
položek. V rámci paragrafu 3113 neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Černčice
ve výši 650 000 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro:7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5. Střednědobý výhled rozpočtu.
Střednědobý výhled rozpočtu byl před schválením vyvěšen na úřední desce po dobu
15 dnů. Občané ani zastupitelé nevznesli výhrady. Starostka dala hlasovat.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje střednědobý výhled rozpočtu.
Výsledek hlasování:
Pro:7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
6. Rozpočtové opatření č. 9 a č. 10.
Paní starostka seznámila s rozpočtovými opatřeními č. 9 a č. 10. Před hlasováním
dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Starostka dala hlasovat.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 9 a č. 10.
Výsledek hlasování:
Pro:7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
7. Územní plán obce Černčice
Pořizovatel předložil ke schválení nový územní plán. Pověřený zástupce za obec paní
místostarostka Poláčková projednala se zastupiteli zřízení nového územního plánu
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obce Černčice. Shodli se, že nový územní plán vrátí k úpravě pořizovateli tak, aby
vypustil spodní zastavitelnou plochu Z9. Před hlasováním dala starostka možnost
vyjádřit se přítomným občanům. Starostka dala hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo nesouhlasí s předloženým návrhem územního plánu Černčice
a v souladu s ustanovením § 54 odst. 3 stavebního zákona jej vrací pořizovateli
s tímto pokynem k úpravě a novému projednání: vypustit spodní část či celou
zastavitelnou plochu Z9 a nahradit ji plochou nestavebního charakteru (např.
zeleň veřejná či soukromá).
Zastupitelstvo současně ukládá určené zastupitelce Mgr. M. Poláčkové
projednat přesný rozsah požadované úpravy s pořizovatelem a projektantem
územního plánu.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
8. Mýtní nahodilá (kůrovcová) těžba v lese Horka.
Starostka seznámila s nutností provést mýtní těžbu v lese Horka z důvodu kůrovcové
kalamity. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Pan zastupitel Jiří Poláček navrhl, aby byla možnost odkupu přednostně pro občany
obce. Zastupitelé souhlasí. Starostka dala hlasovat.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje mýtní kůrovcovou těžbu v lese Horka.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
9. Bezúplatný převod majetku VSOP ÚPA
Starostka seznámila, že VSOP Úpa obci bezúplatně převede majetek. Jedná
se o majetek, který vznikl na území obce a pro území obce v rámci projektu
„Zpracování digitálního povodňového plánu, vybudování sítě varovného
a vyrozumívacího systému pro Mikroregion Úpa“ (VSOP ÚPA):
a. Varovný a vyrozumívací systém vybudovaný na území obce v rámci projektu
VSOP ÚPA
i. Pořizovací cena: 739 580,49,- Kč
ii. Zůstatková cena: 493 053,66,- Kč
b. Digitální povodňový plán vytvořený pro území obce v rámci projektu VSOP ÚPA
i. Pořizovací cena: 118 628,86,- Kč
ii. Zůstatková cena: 79 085,90,- Kč
Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Starostka
dala hlasovat.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje bezúplatný převod majetku VSOP ÚPA.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
10. Výroční zpráva příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černčice.
Starostka seznámila s výroční zprávou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černčice.
Zastupitelka PhDr. Jana Tomanová žádá, aby při příštích jednáních týkajících
se příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černčice byla přítomna paní ředitelka
a s dokumenty seznámila zastupitele osobně.
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Návrh usnesení:
OZ bere na vědomí výroční zprávu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černčice.
11. Odměna zastupiteli Ing. Jiřímu Novákovi za práci nad rámec jeho
povinností.
Paní místostarostka Mgr. Markéta Poláčková navrhla, aby panu zastupiteli Ing.
Jiřímu Novákovi byla udělena mimořádná odměna za měsíc listopad a prosinec. Výše
odměny: 135,- Kč/hod., počet hodin 60. Paní starostka poděkovala za obětavou práci
a pomoc při úklidu obce a obecního dvora. Před hlasováním dala starostka možnost
vyjádřit se přítomným občanům. Starostka dala hlasovat.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje mimořádnou odměnu panu zastupiteli Ing. Jiřímu Novákovi.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
12. Členové povodňové komise
Paní starostka seznámila OZ s nutností aktualizovat Seznam členů povodňové
komise. Vyzvala přítomné, zda by chtěli pomoci při náhlých povodních a být součástí
tohoto seznamu. Členy uvedla do seznamu. Příloha č. 2. Starostka dala hlasovat.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje Povodňový plán obce.
Výsledek hlasování:
Pro:7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
13. Požární řád – přeloženo na příští zasedání.
14. Ostatní, aktuality
Telefonní budka – paní starostka seznámila se záměrem budku zrušit, při
zachování by obec doplácela 1000,- Kč/měsíc za provoz. Je možnost odkupu za
1000,- Kč.
Finance – paní starostka seznámila se stavem účtu ČNB a KB –12 mil. Kč (úspora),
čerpání z rozpočtu 2018 je na 82%.
Inventarizace – pan zastupitel Ing. Jiří Novák má na starost inventarizaci majetku
a uvedl, že je řada nesrovnalostí, komisi čeká ke konci roku hodně práce.
Kulturní výbor – paní Radmila Novotná poděkovala všem, kteří pomohli při
přípravě rozsvěcení vánočního stromu. V lednu svolá zástupce všech spolků
a domluví kulturní akce na rok 2019.
Finanční výbor, kontrolní výbor – paní místostarostka požádala předsedy
o naplánování schůzky v lednu za účelem domluvy plánu činnosti na rok 2019. Plány
se následně předloží OZ ke schválení.
Stavební výbor – pan zastupitel Tomáš Katzer seznámil s činností výboru, proběhly
již dvě schůzky, závěr z jednání:
• Tělocvična – pokládka nové podlahy proběhla jinou technikou, ale je zcela
v pořádku. Nová prkna se lepila na stávající rošt. Místy jsou suky, které
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•
•
•

je potřeba hlídat. Do suterénu sáknou sprchy, komise posoudí stav
a navrhne rozsah oprav.
Dětské hřiště ve škole – pan Katzer volal přímo do firmy, kde mu bylo sděleno,
že dopadová plocha nebyla součástí projektu. Jakmile počasí dovolí, dodělají se
obrubníky, dospod se naveze hrubší materiál, nahoru jemnější kačírek.
Pozemky v obci – pan Katzer má jmenovitý úkol vyřešit vlastnictví pozemků
kolem okálů, je v řešení.
Revize komínů – pan Katzer zajistí revize komínů ve škole a školce.

15. Diskuze.
Cesta mezi poli – pan J. Katzer pochválil, jak ČD vyspravily cestu za okály, poděkoval
zastupiteli Jiřímu Poláčkovi za vynaložené úsilí při kontrole naváženého materiálu.
Paní starostka poděkovala za spolupráci.
Revitalizace zastávky ČD–paní zastupitelka PhDr. Jana Tomanová vznesla dotaz,
zda se plánuje i úprava nevzhledného plotu před přejezdem ČD. Člen kontrolní
komise pan Ing. Josef Lukášek si vzal za úkol a pokusí se s ČD jednat. Vyjednal již
s Ing. Lukasem (Eurovia) úklid u domku ČD, odstranění napadaného materiálu
v potoku a propláchnutí šachty pod chodníkem, dojde k němu na jaře. V druhé etapě
také dojde k nasypání štěrku kolem chodníčku, svahy se potáhnou sítěmi proti
sesuvu půdy a osejí se. Požádal spolupráci se stavební komisí, aby se zabezpečily
roury proti hlodavcům, navrhl dát na vyústění železné snímatelné sítě. Dále žádá
obec o položení žlabovek v místě vyústění propusti pod tratí. Paní starostka
poděkovala za pomoc při dozoru a vyjednávání s ČD.
Poničená zídka – pan M. Černý vznesl dotaz, jak to vypadá s opravou zídky u jeho
domu. Na opravu čeká již tři roky. Paní starostka uvedla, že se s opravou bude
počítat v rámci vybudování nových komunikací k domu pana Lukáška a pana
Poláčka a oprav komunikace Na Hradčanech na jaře 2019.
Závěr
Starostka obce poděkovala všem zastupitelům i přítomným občanům za přítomnost
popřála šťastné Vánoce a hodně zdraví a spokojenosti v roce 2019.
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva ve 20:30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 18. 12. 2018.
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice konaného dne
17. 12. 2018 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Černčice.
OZ schvaluje:
1) Program a doplnění programu bylo schváleno.
2) Volba ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena.
3) OZ schvaluje rozpočet na rok 2019 jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů
7 200 000 Kč. Závaznými ukazateli jsou stanoveny paragrafy a seskupení
položek. V rámci paragrafu 113 neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Černčice
ve výši 650 000 Kč.
4) OZ schvaluje střednědobý výhled rozpočtu.
5) OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 9 a č. 10.
6) Zastupitelstvo nesouhlasí s předloženým návrhem územního plánu Černčice
a v souladu s ustanovením § 54 odst. 3 stavebního zákona jej vrací
pořizovateli s tímto pokynem k úpravě a novému projednání: vypustit
spodní část či celou zastavitelnou plochu Z9 a nahradit ji plochou
nestavebního charakteru (např. zeleň veřejná či soukromá).
Zastupitelstvo současně ukládá určené zastupitelce Mgr. M. Poláčkové
projednat přesný rozsah požadované úpravy s pořizovatelem
a projektantem územního plánu.
7) OZ schvaluje mýtní kůrovcovou těžbu v lese Horka.
8) OZ schvaluje bezúplatný převod majetku VSOP ÚPA.
9) OZ schvaluje mimořádnou odměnu panu zastupiteli Ing. Jiřímu Novákovi.
10) OZ schvaluje členy povodňové komise.
OZ bere na vědomí:
1) Výroční zprávu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černčice.
Zapisovatel: Mgr. Markéta Poláčková

………………………..

dne ………………..

Ověřovatelé: Jiří Poláček

………………………..

dne ………………..

PhDr. Jana Tomanová

………………………..

dne ………………..

Jaroslava Jelenová

………………………..

dne ………………..

Starostka:

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů a občanů
2) Seznam členů povodňové komise
3) Rozpočet na rok 2019
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