Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 21. 1. 2019
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)
Zahájení a schválení programu
Starostka zahájila zasedání v 19:00 hodin, přivítala přítomné a konstatovala,
že přítomno je všech 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce a doplnila jeden bod.
1. Program:
1.
Zahájení a schválení programu.
2.
Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
3.
Kontrola plnění úkolů.
4.
Pokyny k úpravě územního plánu.
5.
Řád ohlašovny požáru.
6.
Obecně závazná vyhláška Obce Černčice o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
7.
Finanční výbor – plán činnosti 2019.
8.
Kontrolní výbor – plán činnosti 2019.
9.
Vnitřní směrnice k provozování kamerového systému.
10.
Vnitřní směrnice o oběhu účetních dokladů.
11.
Příkazní smlouva s Městskou knihovnou Nové Město nad Metují.
12.
Ostatní, aktuality.
13.
Diskuze.
Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Starostka
dala hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje navržený program.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Paní starostka navrhla určit ověřovateli zápisu Ladislavu Pavlátovou a Ing. Jiřího
Nováka, zapisovatelku Mgr. Markétu Poláčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černčice určuje ověřovatele zápisu Ladislavu Pavlátovou a Ing.
Jiřího Nováka a zapisovatelku Mgr. Markétu Poláčkovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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3. Kontrola plnění úkolů
Kulturní výbor – 9. ledna proběhla schůzka všech zástupců organizací, spolků v obci,
společně domluvili plán akcí do června 2019.
Řešení vlastnictví pozemků kolem okálů – přebírá vedení obce, momentálně
se shromažďují podklady pro jednání s vlastníky.
4. Pokyny k úpravě územního plánu.
Pořizovatel předložil ke schválení nový územní plán. Na žádost majitelky č. p. 55
rozšiřuje OZ pokyny k úpravě ÚP takto: nově navrhovanou veřejnou infrastrukturu –
občanskou vybavenost zrušit a ponechat současný stav a to bydlení „smíšené obytné
venkovské“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo rozšiřuje pokyny k úpravě Územního plánu obce Černčice takto:
navrhovanou veřejnou infrastrukturu – občanskou vybavenost u č. p. 55 zrušit
a ponechat dosavadní stav a to bydlení „smíšené obytné venkovské“.
Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Starostka
dala hlasovat.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5. Řád ohlašovny požáru.
Paní starostka seznámila přítomné s řádem ohlašovny požáru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje Řád ohlašovny požáru.
Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Starostka
dala hlasovat.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
6. Obecně závazná vyhláška Obce Černčice o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
Paní místostarostka seznámila přítomné s obecně závaznou vyhláškou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje vyhlášku Obce Černčice o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Starostka
dala hlasovat.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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7. Finanční výbor – plán činnosti 2019.
Paní starostka seznámila přítomné s plánem činnosti na rok 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2019.
Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Starostka
dala hlasovat
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
8. Kontrolní výbor – plán činnosti 2019.
Paní starostka seznámila přítomné s plánem činnosti na rok 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2019.
Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Starostka
dala hlasovat
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
9. Vnitřní směrnice k provozování kamerového systému.
Paní místostarostka seznámila přítomné se směrnicí k provozování kamerového
systému.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje směrnici k provozování kamerového systému.
Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Starostka
dala hlasovat
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
10. Vnitřní směrnice o oběhu účetních dokladů.
Paní starostka seznámila přítomné se směrnicí o oběhu účetních dokladů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje směrnici o oběhu účetních dokladů.
Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Starostka
dala hlasovat
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
11.
Příkazní smlouva s Městskou knihovnou Nové Město nad Metují.
Paní starostka seznámila přítomné s příkazní smlouvou s Městskou knihovnou Nové
Město nad Metují, jedná se o roční příspěvek 15 Kč/ obyvatele.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje příkazní smlouvu s Městskou knihovnou Nové
Město nad Metují.
Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Starostka
dala hlasovat
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
12. Ostatní, aktuality
Veřejné osvětlení – kvůli špatnému technickému stavu dochází k velkým problémům
s výpadky veřejného osvětlení. Osvětlení v obci se bude muset kompletně
zrekonstruovat. Na opravách usilovně pracujeme. U trafostanice byl přerušený kabel,
i přes nepříznivé počasí pan Moravec dělá maximum pro to, aby světla svítila. Bylo
zjištěno, že nezapojený kabel u obecní vývěsky byl pod proudem, pan Moravec sjednal
okamžitou nápravu.
ČEZ – paní starostka kontaktovala ČEZ a zažádala o rekonstrukci stávající elektrické
distribuční sítě nízkého napětí formou kabelizace z důvodu plánované opravy
chodníků. Ráda by postupovala koncepčně a chodníky rekonstruovala až po
rekonstrukci jednotlivých dožitých inženýrských sítí v obci. Současně by také bylo
možné vyměnit kabelizaci veřejného osvětlení, které je mnohokrát spojkováno
a dochází k poruchám.
E-mailová schránka – bývalý pan starosta nepředal e-mailovou schránku
obeccerncice@seznam.cz, upozorňujeme, že oficiální schránka je obec@cerncice.eu.
Problémem je, že na původní e-mail přichází řada důležitých informací, faktur a byl
provázán s registrací na různých portálech. Panu Tylšovi místostarostka poslala
v lednu doporučený dopis s oficiální žádostí o zrušení schránky.
Čísla hrobů – bývalý pan starosta koupil v roce 2016 za 21 823,- Kč evidenční čísla
hrobů. Jakmile počasí dovolí, OÚ hroby označí. Pan Novák si to bere na starost.
Stojany na kola – budou umístěny na zastávku ČD a autobusu.
Povodí Labe – starostka měla jednání, zažádala o prořez větví a vyčištění potoka.
Další jednání bude ohledně odbahnění a rekonstrukce nádržky.
Komín na MŠ – na základě revize se zjistilo, že je velmi špatný stav komína v Mateřské
škole, bude se muset provést oprava.
Kácení lesa – pokračuje těžba.
Revitalizace stráně pod školou – starostka poptává firmy na revitalizaci.
Dopravní situace v obci – vedení obce mělo jednání s dopravním inspektorátem
PČR, ohledně problémových míst přijede pan Kult do obce a osobně a pomůže situaci
řešit.

4

Oprava střechy budovy za školkou – starostka poptává opravu střechy budovy
za školkou, střechou teče, část trámů je poškozených, kompletně se musí vyměnit
krytina.
Čerpání rozpočtu – v roce 2018 se ze schváleného rozpočtu nevyčerpalo 2,5 mil. Kč.
Na účtech má obec 13 mil. Kč.
Spolupráce s MSSS Oáza – od ledna 2019 obec plně hradí cenu dopravy obědů. Cena
pro občany Černčic tak činí 57,- Kč/oběd. Obědy jsou dováženy v termo jídlonosičích,
které mají klienti zapůjčené. Tato služba je provozována i o víkendech a svátcích.
Dopravní nehoda autobusu – paní starostka poděkovala technickému pracovníkovi
obce panu Čtvrtečkovi za příkladnou pomoc zraněným při nehodě autobusu ve
čtvrtek 17. 1. 2019 v naší obci.
13.Diskuze.
Palivové dříví z obecního lesa – zastupitelé vznesli dotaz, zda bude umožněn
občanům odkup palivového dříví z kácení lesa v Horkách. Starostka se domluví
s panem Řezníčkem a informuje občany.
Označení OHLAŠOVNA POŽÁRU – pan Katzer vznesl dotaz, kde je současná
ohlašovna, na místě bývalé ohlašovny je doposud cedule. Paní starostka uvedla, že
v současné době je ohlašovnou OÚ, staré označení se po dohodě s majitelem odstraní.
Závěr
Starostka obce poděkovala všem zastupitelům i přítomným občanům za přítomnost.
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva ve 20:45 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 26. 1. 2019.
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice konaného dne
21. 1. 2019 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. Zastupitelstvo rozšiřuje pokyny k úpravě Územního plánu obce Černčice
takto: navrhovanou veřejnou infrastrukturu – občanskou vybavenost u č. p.
55 zrušit a ponechat dosavadní stav a to bydlení „smíšené obytné
venkovské“.
4. Řád ohlašovny požáru.
5. Vyhlášku Obce Černčice o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem.
6. Plán činnosti finančního výboru na rok 2019.
7. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2019.
8. Směrnici k provozování kamerového systému.
9. Směrnici o oběhu účetních dokladů.
10. Příkazní smlouvu s Městskou knihovnou Nové Město nad Metují.

Zapisovatel: Mgr. Markéta Poláčková

………………………..

dne ……………………...

Ověřovatelé: Ladislava Pavlátová

………………………..

dne ……………………..

Ing. Jiří Novák

………………………..

dne ……………………..

Jaroslava Jelenová

………………………..

dne ……………………

Starostka:
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