
Zápis 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného  

dne 25.11. 2019 od 18 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 18:00 hodin, přivítala přítomné a konstatovala, 
že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva. Zastupitelstvo má po rezignaci pouze 4 členy, 
není tedy usnášeníschopné. Starostka seznámila přítomné s návrhem programu  
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. 
 
1. Program 
Starostka seznámila s návrhem programu v souladu se zveřejněním na úřední desce. 

1. Zahájení a seznámení s programem 
2. Určení ověřovatelů a zapisovatelky 
3. Rozpočtová opatření  
4. Rozpočtové provizorium 
5. Inventarizace 2019 
6. Ostatní, aktuality 
7. Diskuze.  

Starostka dala možnost vyjádřit se přítomným. 
OZ bere na vědomí navržený program. 
 
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele. 
Paní starostka určila ověřovateli zápisu paní Tomanovou a pana Nováka, zapisovatelku 
paní Poláčkovou.  
Starostka určuje ověřovatele zápisu PhDr. Janu Tomanovou a pana Ing. Jiřího 
Nováka, zapisovatelku Mgr. Markétu Poláčkovou. OZ bere na vědomí. 
 
3.  Rozpočtová opatření  
Paní starostka seznámila s rozpočtovými opatřeními č. 8/2019, č. 9/2019 a č.10/2019. 
Starostka dala možnost vyjádřit se přítomným.  
OZ bere na vědomí rozpočtová opatření č. 8/2019, č.  
9/2019 a č. 10/2019. 
 

4. Rozpočtové provizorium 
Paní starostka seznámila s rozpočtovým provizoriem na rok 2020. Provizorium je nutné 
přijmout do doby, než budou zvolení noví obecní zastupitelé, kteří schválí rozpočet na 
rok 2020. Starostka dala možnost vyjádřit se přítomným. Příloha č. 1 
OZ určují rozpočtové provizorium na rok 2020. 

 
5. Inventarizace 2019 
Paní starostka seznámila s plánem inventarizací na rok 2019. Starostka dala možnost 
vyjádřit se přítomným. 
OZ bere na vědomí plán inventarizace za rok 2019 



 
6. Ostatní, aktuality 
Prodej známek a poplatky 
Starostka uvedla, že známky mohou občané platit od 13. ledna 2020, ať už hotově  
na obci v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet č. 9526551/0100, 
variabilní symbol je č.p. domu. Známku si poté můžete vyzvednou v úřední hodiny  
na OÚ. Platba za známky zůstává ve stejné výši jako v roce 2019. 
 
Evidence psů 
Místostarostka dodala, že od roku 2020 aktualizujeme stávající evidenci psů. K údajům 
bude možné uvést i číslo čipu a přiložit fotografii. Budeme rádi, pokud nám fotografie  
s ostatními údaji zašlete na obec@cerncice.eu nebo se za námi při procházce stavíte  
v úřední hodiny a my během chvíle psa vyfotíme. 
 
Rozhlas 
Místostarostka uvedla, že po roce a částce 55 000,- Kč za opravy konečně funguje  
a pravidelně hlásíme. 

 
Zpravodaj  
Místostarostka uvedla, že proběhla registrace na Ministerstvu kultury, jsme vedení jako 
periodikum. Roznos probíhá do každé schránky, pokud ho občané i přesto ve schránce 
nenajdou, je k vyzvednutí na OÚ nebo v místní prodejně. Další číslo bude k dispozici 
před prvním adventem, tj. pátek 29.11.2019.  
 
Nový sekací traktor  
Pan Novák uvedl, že byl zakoupen nový žací traktor značky Wisconsin (bývalý Agrostroj 
Prostějov) s hydraulicky ovládaným zásobním košem. Sekání velkých obecních ploch je 
rychlejší (má skoro dvakrát vyšší výkon než dosluhující traktůrek), ale zejména 
následná manipulace s posečenou trávou je podstatně efektivnější. Navíc je traktor 
schopen sekat i vysokou trávu, protože jeho sací síla je daleko vyšší, takže čistě a rychle 
posbírá mnohem větší objem zelené hmoty.  Jeho výhodou je i to, že se jedná o tuzemský 
stroj, a tudíž jsou snadno dostupné náhradní díly.  
 
Kompostárna 
Pan Lukášek Josef uvedl, že na kompostárnu dovezli občané během října-listopadu 27 
vleků, k dispozici byla kompostárna každý pátek od 15 do 17 hodin. Paní starostka 
uvedla, že kontejner na bioodpad za prodejnou zůstává a bude doplňkem ke 
kompostárně, která bude v provozu opět v jarních měsících. 
 
SDH  
Černý Ondřej informoval, že SDH Černčice mají hotové školení na 3 velitele a 3 strojníky 
a mohou tak obci zabezpečit požární krytí, které je nutné mít. Obce, které nemají 
proškolené dobrovolné hasiče si mohou tuto službu smluvně zajistit u jiných 
dobrovolných hasičů, cena se pohybuje kolem 100 000,- Kč za rok. Paní starostka i OZ 
děkují SDH Černčice, jejich práce si velmi váží. 
 
 
 
 



PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY 
Rekonstrukce a odbahnění rybníka – čekáme na stavební povolení. Na základě 
vypracované projektové dokumentace jsme požádali o dotaci na Ministerstvo 
zemědělství.  
Prodejna – na základě vypracovaného projektu jsme podali žádost o stavební povolení. 
U prodejny jsme dořešili směnu mezi obcí a vlastníky sousedního pozemku. 
Královéhradecký kraj vypisuje dotace na obnovu občanské vybavenosti, ze které by bylo 
možné financovat opravu. Z Operačního fondu životního prostředí lze požádat o dotaci 
na zateplení a výměnu zdroje vytápění.  
Veřejné osvětlení – projektová dokumentace se zpracovává. Občané se mohou zastavit 
v úřední hodiny na obecním úřadě a k projektové dokumentaci se vyjádřit. Řada 
podnětů od občanů již byla zohledněna.  
Mateřská škola – řešíme stavební povolení, bude se dále jednat o tom, abychom mohli 
požádat o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Tento rok to bohužel nebude kvůli 
nutnosti schválení tohoto kroku obecním zastupitelstvem. Budeme muset počkat do 
příštího podzimu a doufat, že se otevřou další dotační tituly, ze kterých by šlo čerpat.  
Obecní komunikace směr Slavětín a Osíček - Homole – pracujeme na projektové 
dokumentaci ve spolupráci s obcí Slavětín. Po ukončení objízdné trasy, která vedla obcí 
při revitalizaci trati ČD, se nám podařilo ve spolupráci s panem starostou ze Slavětína 
vyjednat opravy místní komunikace z Černčic na Slavětín na náklady Českých drah. Naše 
vize je přečkat opravu komunikace č. 308 z Bohuslavic do Nového Města nad Metují, 
která čeká na realizaci příští rok a následně provést opravu do Slavětína a z Osíčka na 
Homol. Důležité je připravit v tomto mezidobí vše potřebné. Chceme cestu realizovat 
společně se Slavětínem.  
 
KULTURNÍ AKCE 
ADVENT V ČERNČICÍCH   
1.12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU od 16:30 u zvonice 
8.12. ADVENTNÍ KONCERT NA NEVŠEDNÍ DOBOVÉ NÁSTROJE – SOLIDEO – 17:00 kostel 
15.12. ADVENTNÍ KONCERT ZŠ A MŠ ČERNCICE + DOBRUŠSKÉ ŽESŤOVÉ SDRUŽENÍ – 
14:30 kostel 
24.12. SETKÁNÍ U ZVONICE, KOLEDY, VÁNOČNÍ PUNČ A BETLÉMSKÉ SVĚTLO + 
otevřený kostel a prohlídka betlému – 16:00 u zvonice 
 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA   
se v Černčicích uskuteční v pátek 10.1.2020 odpoledne. 
 
ČERNČICE OČIMA ARCHEOLOGIE  
čtvrtek 16.1.2020 od 18:00 v zasedací místnosti OÚ, přednášející: Mgr. Petr Čechák, 
Ph.D., Mgr. Kateřina Čecháková, Mgr. Tereza Holbová z Univerzity Hradec Králové. 
 
 
7. Diskuze 
J. Katzer vznesl dotazy: 
1) Č.p. 15 – Na domě již není cedule na prodej, obec dům koupila? Starostka uvedla, že 
ano, na základě usnesení z 4. září 2019 a odsouhlasení OZ. Dále se dotázal, jaké jsou 
plány. Starostka uvedla, že v současné době je dům pro obec investicí. 
2) Oprava cest, chodníky – Dle jeho názoru byla plánovaná investice na opravu cesty za 8 
mil. do Slavětína zbytečná, cesta není tak využívaná. Spíše by se měly udělat chodníky. 



Kdy obec plánuje opravu chodníků? Starostka uvedla, že v návaznosti po opravě 
veřejného osvětlení. J. Katzer namítl, že kabely vedou v záhonech růží. Místostarostka 
doplnila, je třeba dodržet normy, v těchto místech se po stávající trase nepůjde.  
J. Lukášek se dotázal kolik stály opravy komunikací v září 2019. Starostka uvedla, že 
1.700.000,- Kč. Vjezdy ve vlastnictví obce hradila obec, v soukromém vlastnictví hradili 
občané přímo firmě. Dodal, že to byly perfektně investované peníze a dobře odvedená 
práce, na cesty lidé dlouho čekali. Také dodal, že je dobře, že se obec pokusí sehnat 
peníze na cestu do Slavětína z dotací a že se cesta v roce 2018 nedělala z obecního 
rozpočtu. Nyní jsou prostředky na důležité věci, jako plánovaná oprava prodejny. Dotace 
se ale krátí, i v zemědělství je to rok od roku horší. 
 
V. Stonjek požádal o vyjasnění situace ohledně dozorování staveb v obci. Paní starostka 
uvedla, že je s prací pana Stonjeka nadmíru spokojená, během roku díky němu obec 
ušetřila desetitisíce. V součtu jsou náklady obce za jeho dozorování pokryté 
dvojnásobně, dodala, že výsledkem je díky dozoru a konzultacím v průběhu staveb 
nadstandardně dobře odvedená práce. V. Stonjekovi poděkovala i místostarostka  
a zastupitelé Novák a Tomanová. J. Katzer uvedl, že si s panem Tylšem dozorovali stavby 
sami. K tomu pan Stonjek doplnil, že pan Tylš agendu kolem stavebních zakázek zadával 
včetně dozorování Ing. L. Podsedníkovi. 
 
Závěr 
Starostka obce poděkovala přítomným za pozornost, popřála klidný advent a ukončila 
jednání v 19:00 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne 26. 11. 2019. 

 

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice konaného dne 

25. 11. 2019 od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Černčice. 
 

OZ bere na vědomí: 

1. Navržený program. 
2. Ověřovatele a zapisovatele zápisu. 
3. Rozpočtová opatření č. 8/2019, č. 9/2019 a č. 10/2019. 
4. Inventarizaci na rok 2020. 

 
OZ určují: 

1. Rozpočtové provizorium na rok 2020. 
 
 
Zapisovatel:  Mgr. Markéta Poláčková ……………………….. dne ……………………...  

Ověřovatelé: PhDr. Jana Tomanová ……………………….. dne …………………….. 

  Ing. Jiří Novák  ……………………….. dne …………………….. 

Starostka:  Jaroslava Jelenová  ……………………….. dne  ……………………. 


