
Zápis 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného  

dne 4. 9. 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Černčice. 

Přítomni: Ing. Jiří Novák, PhDr. Jana Tomanová, Jaroslava Jelenová, Mgr. Markéta 

Poláčková. 

Hosté: dle prezenční listiny  

_________________________________________________________________________________________________ 
Zahájení a schválení programu 
Starostka zahájila zasedání v 19:00 hodin, přivítala přítomné a konstatovala, 
že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva, 3 zastupitelé podali starostce obce dne 
3.9.2019 písemnou rezignaci (dle ustanovení § 55 odst. 2 písm. b) zákona o volbách do 
zastupitelstev obcí mandát člena zastupitelstva zaniká ex lege, tedy ze zákona, dnem, kdy 
starosta obce obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce na jeho mandát – pozn. 
zapisovatelky). Starostka se dotázala, zda jsou přítomní náhradníci. Náhradníci jsou 
přítomní, nechtějí se účastnit zasedání. 
Zastupitelstvo má dnešní den 4 členy ze 7, je tedy usnášeníschopné. Starostka seznámila 
přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. 
 
1. Program 

1. Zahájení a schválení programu.  
2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky.  
3. Kontrola plnění úkolů.  
4. Rozpočtová opatření č. 6 a č. 7. 
5. Revokace usnesení ze 17. 12. 2018 - bod 4 – Stanovení závazných ukazatelů jen 

na paragrafy. 
6. Cenová nabídka na projektovou dokumentaci „Obecní prodejna“. 
7. Schválení kupních smluv na prodej obecních pozemků p.č. 72/3, 78/4, 78/5. 
8. VAK Náchod – majetkové vypořádání vodovodu za okály. 
9. Lesy ČR – žádost o odkup pozemku p.č. 69 (pozemek u tělocvičny). 
10. Zveřejnění záměru prodat část obecního pozemku p.č. 160/64. 
11. Nákup č. p. 15 
12. Informace k nabídce č.p. 32.  
13. Zpráva kontrolního a finančního výboru. 
14. Ostatní, aktuality.  
15. Diskuze.  

 
Starostka doplnila body jednání o: 
1) Rezignace členů zastupitelstva obce. 
2) Schválení strategického plánu obce Černčice. 
3) Nákup sekacího traktůrku a hydraulického vleku 
4) Zažádání o dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu    
      prostřednictvím Programu rozvoje venkova 
5) Aktualizace VZMR 
 
Starostka navrhuje zrušit bod č. 12 – Informace k nabídce č. p. 32 
Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům.  



Pan Tylš Ladislav rozporoval návrh starostky zrušit bod jednání – Informace k nabídce č. 
p. 32.  
Paní starostka uvedla, že návrh měli přednést zastupitelé, kteří rezignovali, není tedy o 
čem jednat.  
Starostka dala hlasovat o návrhu programu.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje navržený a doplněný program. 
Výsledek hlasování:  Pro: 4  Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele. 
Paní starostka navrhla určit ověřovateli zápisu paní Tomanovou a pana Nováka, 
zapisovatelku paní Poláčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Černčice určuje ověřovatele zápisu PhDr. Janu Tomanovou a 
pana Ing. Jiřího Nováka, zapisovatelku Mgr. Markétu Poláčkovou. 
Výsledek hlasování:  Pro: 4  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

3. Rezignace členů zastupitelstva obce a nastoupení náhradníků  
na uprázdněný mandát. 

Dne 3. září 2019 zanikl mandát 3 členům OZ z důvodu doručení písemné rezignace 
starostce obce. Písemnou rezignaci podala paní Ladislava Pavlátová, Tomáš Katzer  
a Jiří Poláček.  
 
Dnešním dnem, tj. 4. září 2019, vznikl mandát náhradníkům z kandidátní listiny, ze které 
byli zastupitelé, kteří se mandátu vzdali. Novými členy zastupitelstva obce tedy jsou Ing. 
Vladimír Fiedler, Mgr. Miroslava Ježková a Petr Tláskal. Náhradníci jsou přítomní, uvedli, 
že se zasedání účastnit nebudou a nechtějí pracovat v zastupitelstvu, podávají rezignaci. 
Výslovně ale neuvedli, že odmítají složit slib. Paní místostarostka uvedla, že si vše 
mohou v klidu ještě rozmyslet, rezignaci musí podat písemně. (Prohlásí-li člen 
zastupitelstva obce na zasedání obce, že rezignuje na svůj mandát, pak se nejedná o 
platnou rezignaci, neboť citované ustanovení volebního zákona vyžaduje písemnou formu 
– pozn. zapisovatelky). 
 
4. Kontrola plnění úkolů 
Oprava střechy na budově za MŠ – stavební dozor pan Stonjek seznámil přítomné 

s dokončením prací, střecha je hotová, oproti smluvním podmínkám se ušetřilo  

31 tisíc Kč.  

Oprava komunikací – pan Stonjek jako stavební dozor uvedl, že jsou práce započaté a 

budou probíhat do konce září, jednotlivé etapy se budou realizovat dle počasí. Obyvatelé 

jsou průběžně informováni, vše probíhá dle plánu.  

Kanalizace – pan Novák uvedl, že každá obec má zákonnou povinnost kontrolovat 

parametry vypouštěných odpadních vod. Vzhledem k tomu, že bylo zjištěno,  

že povolené parametry vypouštěných vod jsou špatné, rozhodli jsme se, že je třeba 

situaci řešit. Na pracovní schůzce jsme se s OZ domluvili, že provedeme nejprve tlakové 

čištění kanalizace s následným odsáváním kalů. Práce byly svěřeny specializované firmě, 



která k tomuto účelu využívá mobilní tlakovou jednotku Kaiser s objemem nádrže cca 8 

m3 a tlakem 170 barů. Převážná část obce je hotová. Dokončit zbývá ještě kanalizaci za 

železničním přejezdem.  

Dotazník nákup domu č.p. 15 – místostarostka seznámila s výsledky dotazníků,  

z 390 rozdaných celkem 232 vrácených dotazníků, 123 pro nákup, 109 proti nákupu.  

Komunitní kompostárna – místostarostka uvedla, že ve spolupráci se specialistou na 
odpadové hospodářství, panem Sokolem, byl vypracován provozní řád, společně 
s dalšími náležitostmi byl podán ke souhrnnému stanovisku na MěÚ N.M.n.M. 
V současné době máme schváleno, čekáme na uvolnění místa na hnojišti. O spuštění 
provozu budou občané informováni rozhlasem a letákem. Kompostárna bude sloužit pro 
rostlinné zbytky z údržby zahrad bez větví. Větve mohou vozit občané na pozemek za 
tělocvičnu, při větším množství dojede drtička. 

Odpadový zpravodaj – v průběhu září do každé schránky a na web, informace ohledně 
třídění biologického odpadu, provozního řádu kompostárny, otevírací doby. 

 
5.  Rozpočtová opatření č. 6 a č. 7. 
Paní starostka seznámila s rozpočtovým opatřením č. 6/2019 a č. 7/2019. Před 
hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným.  
Pan Tylš Ladislav vyjádřil přání vidět rozpočtová opatření, paní starostka mu je 
předložila k nahlédnutí.  
Starostka dala hlasovat. 
Návrh usnesení: 
OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2019. 
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019. 
Výsledek hlasování:  Pro: 4  Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

6. Revokace usnesení ze 17. 12. 2018 bod 4 – Stanovení závazných ukazatelů jen 
na paragrafy. 

Paní starostka seznámila přítomné se změnou rozpočtových závazných ukazatelů jen na 
paragrafy. Jedná se o zjednodušení oproti stávajícímu stavu – seskupení položek. Před 
hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným. Starostka dala hlasovat. 
Návrh usnesení: 
OZ schvaluje stanovení závazných ukazatelů na paragrafy. 
Výsledek hlasování:  Pro: 4  Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

7.  Schválení strategického plánu obce Černčice 2019 – 2029. 
Místostarostka Poláčková seznámila přítomné, že pracovní skupina zpracovala výsledky 
dotazníkového šetření, které proběhlo od 27. června do 4. července 2019, děkuje 
občanům za velkou účast, celkem se účastnilo 55 %. Díky dotazníkům jsme mohli 
zpracovat SWOT analýzu a následně pracovat na návrhové části. Výsledky dotazníků 
jsou zveřejněné na el. úřední desce nebo k dispozici na OÚ v úřední hodiny. Dokument se 
snaží určit a přehledně popsat směr rozvoje obce s ohledem na její charakter a potřeby. 
Je dlouhodobým dokumentem naznačujícím záměry obce na období deseti let. Nejedná 



se však o dokument neměnný, průběžně bude porovnáván se skutečností a aktualizován. 
Usiluje o dosažení rovnováhy mezi tím, co občané chtějí a tím, co je možné, rovnováhy 
mezi dalším rozvojem a ochranou stávajících přírodních a kulturních hodnot. Program 
rozvoje obce vychází ze sociálně ekonomické analýzy současného stavu, hodnotí silné a 
slabé stránky obce, její rozvojové příležitosti a identifikuje existující rizika.  
Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným. Starostka dala hlasovat. 
Návrh usnesení: 
OZ schvaluje Strategický plán obce Černčice na roky 2019 – 2029. 
Výsledek hlasování:  Pro: 4  Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

8. Cenová nabídka na projektovou dokumentaci „Obecní prodejna“. 

Paní starostka seznámila přítomné s cenovou nabídkou na projektovou dokumentaci na 
rekonstrukci obecní prodejny v částce 150 000,- Kč. Rekonstrukce bude včetně střechy, 
čističky odpadních vod, vytápění budovy a celkové úpravy okolí (malé posezení pro 
kolemjdoucí, cyklisty, úprava prostoru pro kontejnery, parkovací místa). Skladovací 
prostory budou z části zachovány pro navážení zboží. Z části nynějších skladovacích 
prostor vznikne kadeřnictví a pedikúra. Přístup sem bude bezbariérový, stejně tak i do 
obchodu. Starostka uvedla, že se na podzim pokusí zažádat o dotaci na základě 
aktuálních vypsaných dotačních titulů. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit 
se přítomným. Starostka dala hlasovat. 
Návrh usnesení: 
OZ schvaluje cenovou nabídku na projektovou dokumentaci „Obecní prodejna“ a 
pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování:  Pro: 4  Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

9. Schválení kupních smluv na prodej obecních pozemků p.č. 72/3, 78/4, 78/5. 

Paní starostka seznámila s náležitostmi kupních smluv. Na posledním zasedání OZ 
schválilo záměr tyto pozemky prodat. Záměr byl řádně vyvěšen na kamenné  
i elektronické úřední desce. Nikdo nevznesl připomínky. Jedná se o odprodej malých 
částí pozemků přilehlých k domu pana Chaloupky a pana zastupitele Nováka. Svou 
velikostí a charakterem nejsou stavebními parcelami ale jen příslušenstvím ke 
stávajícím nemovitostem a pro obec nemají využití. Dlouhodobě je tito občané mají 
v užívání. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným. Pan zastupitel 
Novák uvedl, že obec žádá o vyrovnání již více jak 20 let a děkuje za možnost nápravy. 
Pan Tylš Ladislav uvedl, že již na minulém zasedání vyjádřil obavy ohledně odhadů ceny, 
za kterou se pozemky prodávají, obec musí prodávat pouze za cenu obvyklou, tedy tržní.  
Paní starostka podotkla, že již na minulém zasedání bylo jasně uvedeno, že pro pozemky 
nemá obec využití, jsou dlouhodobě součástí nemovitostí a jedná se pouze o nápravu 
stavu. Cena byla řádně stanovena znaleckým posudkem, jedná se o cenu dle platné 
vyhlášky v čase a místě obvyklou (Odhadní cena je určena dle § 4 odst. 1. podle zákona č. 
151/1997 Sb., o oceňování majetku. Pozemek 72/3–27 m2 cena 2 525,- Kč, pozemek 78/4–
112 m2 cena 10 474,- Kč, pozemek 78/5–106 m2 za 9 913,- Kč. Stav pozemků zatím není v 
Katastru nemovitostí zapsán a jeho zápis bude proveden s vkladem kupních smluv k 
předmětným pozemkům - pozn. zapisovatelky). 
Starostka dala hlasovat. 
Návrh usnesení: 



OZ schvaluje kupní smlouvy na prodej obecních pozemků p.č. 72/3, 78/4, 78/5. 
Výsledek hlasování:  Pro: 4  Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

10. Nákup sekacího malotraktoru a hydraulického vleku. 
Starostka seznámila se záměrem nákupu sekacího malotraktoru a hydraulického vleku. 
Pan zastupitel Novák uvedl, že se jedná o tuzemský stroj a jsou tedy dostupné náhradní 
díly. Trávu lze sypat přímo do vleku. Díky přídavným zařízením dokáže traktor 
zvládnout i další práce, např. při údržbě veřejných prostranství. Sekání velkých obecních 
ploch malým traktůrkem, bez možnosti vysypat koš přímo do vyklápěcího vleku, je 
neefektivní a časově velmi náročné. Současný malý sekací traktůrek je před koncem své 
životnosti, má časté poruchy, ale zatím jej nevyřazujeme, poslouží na sekání menších 
ploch. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným.  
Pan Tylš Ladislav se dotázal na cenu. Paní starostka uvedla, že nový stroj stojí kolem 350 
tisíc Kč. Starostka dala hlasovat. 
Návrh usnesení: 
OZ schvaluje záměr koupit sekací malotraktor a hydraulický vlek. 
Výsledek hlasování:  Pro: 4  Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 
11. Zažádání o dotace z Programu rozvoje venkova – traktor pro obce o výkonu do 
38 kW. 
Starostka seznámila s možností zažádat o dotace ze Státního zemědělského 
intervenčního fondu prostřednictvím Programu rozvoje venkova na nákup traktoru o 
výkonu do 38 kW. Jedná se zejména o využití v lesnictví. Výše dotace je 50%. Žádosti se 
podávají do 29. 10. 2019, výsledky budou známé v listopadu. Před hlasováním dala 
starostka možnost vyjádřit se přítomným.  
Pan Tylš Ladislav se dotázal na cenu. Paní starostka uvedla, že nový stroj stojí kolem 800 
tisíc Kč včetně příslušenství, v případě, že by dopadla dotace by mohlo dojít k obnově 
současné techniky. V případě, že dotace nevyjde, nový stroj se pořizovat nebude. 
Starostka uvedla, že jde o obdobný stroj, který máme nyní. Traktůrek byl od podzimu již 
podruhé na opravě, náhradní díly jsou velmi drahé, dovážet se musí z Itálie, je problém 
s převodovkou. 
Starostka dala hlasovat. 
Návrh usnesení: 
OZ schvaluje podat žádost o dotaci na traktor o výkonu do 38 kW ze Státního 
zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím Programu rozvoje venkova. 
Výsledek hlasování:  Pro: 4  Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

12. Aktualizace směrnice VZMR 
Starostka seznámila s aktualizací směrnice na VZMR. Před hlasováním dala starostka 
možnost vyjádřit se přítomným.  

Pan Tylš Ladislav a paní Petřeková požádali, aby paní starostka směrnici přečetla.  

Paní starostka uvedené změny přednesla. Starostka dala hlasovat. 

Návrh usnesení: 
OZ schvaluje aktualizaci směrnice VZMR. 
Výsledek hlasování:  Pro: 4  Proti: 0  Zdrželi se: 0  



Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

13. VAK Náchod – majetkové vypořádání vodovodu za okály. 

Paní starostka seznámila s problematikou obecního vodovodu, který vede za okály. 
Navrhuje jej převést pod VAK Náchod, které spravují vodovod v celé obci. Před 
hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným.  

Pan Tylš Ladislav uvedl, že podle něho by obec měla majetek vyměnit za peníze, ne za 
akcie. Paní starostka uvedla, že VAK Náchod se na rozdíl od obce o vodovod může 
postarat. Obec nemá možnost vodovod udržovat a dodala, že celý vodovod v obci je 
v jejich správě a tato část, která vznikla při stavbě dvou domů za okály před několika 
lety, doposud nikoliv. Starostka dala hlasovat. 

Návrh usnesení: 
OZ schvaluje převod obecního vodovodu za okály VAK Náchod výměnou  
za akcie. 
Výsledek hlasování:  Pro: 4  Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

14. Lesy ČR – žádost o odkup pozemku p.č. 69 (pozemek u tělocvičny). 

Paní starostka seznámila s žádostí obce Černčice o odkup pozemku p.č. 69, který vlastní 
Lesy ČR. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným. Starostka dala 
hlasovat. 

Návrh usnesení: 
OZ schvaluje koupi pozemku p.č. 69 a pověřuje starostku podpisem kupní 
smlouvy. 
Výsledek hlasování:  Pro: 4  Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

15. Zveřejnění záměru prodat část obecního pozemku p.č. 160/64. 

Paní starostka seznámila s žádostí pana Kavalíra o odkup části obecního pozemku p.č. 
160/64, jedná se o 18 m2. Geodetické zaměření uhradí na vlastní náklady. Před 
hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným. Starostka dala hlasovat. 

Návrh usnesení: 
OZ schvaluje záměr prodat část obecního pozemku p.č. 160/64 a po zákonné lhůtě 
na vyvěšení záměru pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. 
Výsledek hlasování:  Pro: 4  Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

 

16. Nákup č.p.15 

Paní starostka rekapitulovala postup OZ ohledně nákupu č.p. 15. V listopadu 2018 mělo 

OZ možnost prohlídky domu. Cena určená znaleckým posudkem činila  

2 020 000,- Kč. Opoziční zastupitelé žádali veřejné projednání. 17. 5. 2019 proběhla  

v přísálí kulturního domu informativní schůzka. Na základě domluvy celého OZ proběhlo 

dotazníkové šetření v obci, kde dostali všichni občané možnost se anonymně vyjádřit (z 

390 rozdaných celkem 232 vrácených dotazníků, 123 pro nákup, 109 proti nákupu). I 



díky tomuto šetření dostali zastupitelé dostatek informací k tomu, aby se mohli 

zodpovědně rozhodnout.  

Pan Katzer Josef uvedl, že dotazníky mohly být zmanipulované, že je roznášela 

místostarostka Poláčková a mohla tak občany ovlivnit. Paní starostka uvedla, že paní 

místostarostka dotazníky neroznášela. (Dotazníky roznášela brigádnice – pozn. 

zapisovatelky). 

Pan Poláček Ladislav se dotázal paní Pavlátové, zda bylo možné dotazníky zfalšovat. Ta 

uvedla, že nikoliv. (Každý dotazník byl opatřen podpisem dvou opozičních zastupitelů, 

dotazníky byly distribuovány podle seznamu voličů – pozn. zapisovatelky). 

Pan Ježek Jakub namítl, že si občané mohli náhradních dotazníků vyzvednout několik. 

Starostka uvedla, že nemohli, tuto možnost využili občané oproti podpisu do seznamu. 

(Celkem možnost využili 4 občané, dvěma se obálky ze schránky ztratily, jeden nedostal a 

jeden občan zde dlouhodobě žije a nemá trvalý pobyt – pozn. zapisovatelky).  

Paní Matoušová uvedla, že její syn dotazník nedostal. Paní místostarostka Poláčková 

uvedla, že pro tento případ bylo k dispozici několik náhradních dotazníků na OÚ 

a dle pokynů na webu i v SMS zprávě toho také někteří využili a přišli si pro něj na OÚ. 

(Kontrolu dotazníků provedli všichni zastupitelé 4. 7. 2019, když společně prováděli 

vysypání urny, přepočet, předložen jim byl seznam roznosu se jmény i počty a seznam 

dotazníků, které byly dodatečně vydány. K průběhu nikdo ze zastupitelů nevznesl 

připomínku, prázdné zbývající dotazníky byly skartovány – pozn. zapisovatelky). 

Paní starostka uvedla, že by nebylo správné ignorovat přání občanů, kteří hlasovali pro 

koupi domu, koupi vnímá jako příhodnou investici Pan zastupitel Novák uvedl, že přes 

přilehlý pozemek vedle domu vedou inženýrské sítě (ČEZ, obecní veřejné osvětlení), 

pozemek sahá až na břeh rybníka. Pro obec je důležité mít v centru obce takovou 

nemovitost pod kontrolou.  A pokud by se v budoucnu ukázalo, že ji nebude možno z 

jakýchkoliv důvodů využívat dle našeho záměru, bude obec rozhodovat o případném 

novém vlastníkovi, kterého si sama vybere. Místostarostka uvedla, že tyto kroky, které 

nyní podnikneme bude moci posoudit až další generace, obec má jedinečnou možnost 

rozšířit vlastnictví obecních pozemků v srdci vesnice na 5000 m2 (rybník, bývalé hřiště, 

Čejpův dům se zahradou). Starostka dala hlasovat. 

Návrh usnesení: 
OZ schvaluje koupi pozemku parc. č. 174, jehož součástí je stavba č.p. 15, pozemku 
parc. č. 175, parc. č. 176, jehož součástí je stavba bez čp a pozemku parc. č. 177. 
Cena nemovitostí, zapsaných na LV č. 128 v k.ú. Černčice je 2 020 000,- Kč. OZ 
pověřuje starostku a místostarostku podpisem kupní smlouvy. 
Výsledek hlasování:  Pro:4  Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 

17. Zpráva finančního a kontrolního výboru. 

Paní Pavlátová složila mandát člena zastupitelstva, požádala o přednesení zápisu vedení 

obce. Paní místostarostka poděkovala předsedkyni finančního výboru  

za kontrolu všech pokladních dokladů, faktur, dohod o provedení práce, dohod  

o pracovní činnosti a seznámila se zápisem finančního výboru (příloha).  



Pan Novák jako předseda kontrolního výboru seznámil s vypracovanou zprávou 

z kontroly kontrolního výboru (příloha), zprávu přednesl člen pan Ing. Josef Lukášek. 

OZ bere na vědomí zprávu finančního a kontrolního výboru. 

18. Ostatní, aktuality  
Vítání občánků – neděle 15. září 2018. 
Výlet na Kuks – středa 25. září, odjezd ve 13 hodin. 
Podzimní štrúdlování – neděle 13.října od 14 hodin. 
 
19. Diskuze  
Posezení pro důchodce – pan Katzer a pan Tylš Ladislav vyjádřili rozhořčení nad tím, 
že OÚ rozdělila seniory a nepozvala na posezení všechny. Paní starostka uvedla, že 
seniorů je téměř 120 a z kapacitních důvodů dostali pozvánku k Plašilům občané nad 70 
let a senioři s pohybovými obtížemi. Pro aktivní seniory se připravuje výlet na Kuks. 
Paní Tomanová uvedla, že ji mrzí, že se pan Katzer na výlet nepřihlásil, neboť tento 
podnět přišel před časem právě od něho. 
Platy brigádníků – pan Slabý se dotázal na výši platu brigádníkům. Jak je možné že 
dostávají tolik? Paní starostka uvedla, že výše hodinové sazby je adekvátní k vykonávané 
práci. Na práci, která se přes léto udělala, by obec těžko sháněla někoho jiného. Plat není 
tajemstvím, brigádníci a brigádnice pracovali  
za 100,- Kč/hodinu a technická pomoc (sekání sekačkou) za 135,- Kč/hodinu. Pan Novák 
uvedl, že v obci pracovalo přes léto 5 brigádníků, proběhlo čištění potoka  
od mostku u hlavní silnice až po mostek před nádržkou u Potočkových, sečení trávy 
sekačkou, řezání dřevin, stříhání růžiček, pletí záhonů, chodníků i kolem obrubníků, 
nátěry laviček, včetně výměny některých dřevěných prken, nátěry cyklistických 
odpočívadel, plotu kolem louky u kostela, zábradlí. Závěrem dodal, že brigádníci 
bohužel, ne vždy dobře pracují bez trvalého dozoru. Pan Novák poděkoval všem lidem, 
kteří se starají o chodníky, růžičky a veřejná prostranství. 
 
 
Závěr 
Starostka obce poděkovala přítomným za pozornost a ukončila jednání ve 21:45 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne 9. 9. 2019 

  



Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice konaného dne 
4. 9. 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Černčice. 

 
OZ schvaluje: 

1. Program a doplnění programu bylo schváleno. 
2. Zastupitelstvo obce Černčice určuje ověřovatele zápisu PhDr. Janu 

Tomanovou a pana Ing. Jiřího Nováka, zapisovatelku Mgr. Markétu 
Poláčkovou. 

3. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019. 
4. OZ schvaluje stanovení závazných ukazatelů na paragrafy. 
5. OZ schvaluje Strategický plán obce Černčice na roky 2019 – 2029. 
6. OZ schvaluje cenovou nabídku na projektovou dokumentaci „Obecní 

prodejna“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
7. OZ schvaluje kupní smlouvy na prodej obecních pozemků p.č. 72/3, 78/4, 

78/5. 
8. OZ schvaluje záměr koupit sekací malotraktor a hydraulický vlek. 
9. OZ schvaluje podat žádost o dotaci na traktor o výkonu do 38 kW ze 

Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím Programu 
rozvoje venkova. 

10. OZ schvaluje aktualizaci směrnice VZMR. 
11. OZ schvaluje převod obecního vodovodu za okály VAK Náchod výměnou za 

akcie. 
12. OZ schvaluje koupi pozemku p.č. 69 a pověřuje starostku podpisem kupní 

smlouvy. 
13. OZ schvaluje záměr prodat část obecního pozemku p.č. 160/64 a po 

zákonné lhůtě na vyvěšení záměru pověřuje starostku podpisem kupní 
smlouvy. 

14. OZ schvaluje koupi pozemku parc. č. 174, jehož součástí je stavba č.p. 15, 
pozemku parc. č. 175, parc. č. 176, jehož součástí je stavba bez čp a 
pozemku parc. č. 177. Cena nemovitostí, zapsaných na LV č. 128 v k.ú. 
Černčice je 2 020 000,- Kč. OZ pověřuje starostku a místostarostku 
podpisem kupní smlouvy. 
 

 

OZ bere na vědomí: 

1. Rozpočtové opatření č. 6/2019. 
2. Zápis finančního a kontrolního výboru. 

 
 
 


