
 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Černčice, 
konaného dne 1. 9. 2020 od 19.00 hodin v tělocvičně

Přítomni: Ing. Martin Machů, Tomáš Katzer, Ing. Vladimír Fiedler, Ing. Jiří Novák, Jaroslava 
Jelenová, Mgr. Markéta Poláčková, Mgr. Miroslava Ježková

Hosté: dle prezenční listiny

1. Zahájení a schválení programu

Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin, přivítal přítomné a konstatoval, že přítomno je všech 
7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Starosta seznámil přítomné s 
návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Navrhovaný program: 

1. Zahájení a schválení programu

2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky 

3. Kontrola plnění úkolů 

4. Schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2020 o místním poplatku ze psů 

5. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Černčice na roky 2021 a 2022 

6. Schválení smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Černčice a ZŠ a MŠ Černčice 

7. Zveřejnění záměru pronajmout část obecních pozemků p.č. 341/1 a p.č. 339/1 v k.ú 
Vršovka 

8. Cenová nabídka na projektovou dokumentaci „Chodníky a úprava zeleně“ navazující na 
rekonstrukci silnice II/308

 9. Revitalizace obecní nádrže – Obec Černčice 

10. Smlouva o vkladu a smlouva o upsání akcií mezí Obcí Černčice a Vodovody a kanalizace 
Náchod, a.s. 

11. Rozpočtové opatření č.1 

12. Žádost o vyjádření k odprodeji pozemků pro SSHR 

13. Žádost o pronájem obecního pozemku 

14. Finanční výbor – plán činnosti 

15. Ostatní, aktuality 

16. Diskuze

Paní Poláčková navrhla, aby do programu bylo zahrnuto schválení smlouvy o poskytnutí 
nadačního příspěvku HKK STR20/4846 nadace ČEZ.

Pan starosta: Bude zařazen jako bod číslo 15, ostatní body programu budou následovat.



Starosta dal hlasovat o upraveném programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje navržený program. 

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0 Zdrželi se: 0

2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky

Pan starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. Markétu Poláčkovou a pana Tomáše Katzera 
a zapisovatelku Mgr. Miroslavu Ježkovou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černčice určuje ověřovatele zápisu paní Mgr. Markétu Poláčkovou 
a pana Tomáše Katzera a zapisovatelku Mgr. Miroslavu Ježkovou.

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0 Zdrželi se: 0

3. Kontrola plnění úkolů
Žádné úkoly nebyly.

4. Schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2020 o místním poplatku ze psů

Pan starosta informoval o Obecně závazné vyhlášce č. 1/2020 o místním poplatku ze psa. 

Vyhláška stanovuje poplatek za prvního psa ve výši 100 Kč a za druhého a každého dalšího 

ve výši 150 Kč. Vyhláška bude účinná od 1.1.2021. Poplatek bude zapotřebí zaplatit do 

30.dubna příslušného kalendářního roku.  Vznikne-li poplatková povinnost poté (dovršení 

věku 3 měsíců nebo nabytí psa staršího 3 měsíců) je povinen ohlásit vznik poplatkové 

povinnosti do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Paní Tomanová vznesla dotaz, zda by mohly být po Černčicích umístěny sáčky pro 

exkrementy psů.

Pan starosta: Nejprve dojde k vytyčení míst.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním 

poplatku ze psa.

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0 Zdrželi se: 0



5. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Černčice na roky 

2021 a 2022

Pan starosta seznámil občany se střednědobým výhledem rozpočtu ZŠ a MŠ Černčice. Od 

obce je příspěvek 850 000,- Kč pro každý rok, je zde zahrnut příspěvek kraje na mzdy 

zaměstnanců a výnosy z prodeje služeb.

rok 2021 rok 2022

Výnosy: 10 140 000,- 10 154 000,- 

Náklady: 10 140 000,- 10 154 000,-

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Černčice 
na roky 2021 a 2022.

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0 Zdrželi se: 0

6. Schválení smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Černčice a ZŠ a MŠ Černčice

Předmětem výpůjčky je zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s č. p. 6 se 

zahradou, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 22 se zahradou a 

dlouhodobý majetek mateřské školy dle přílohy č. 1. a dlouhodobý majetek základní školy dle 

přílohy č. 2. Půjčitel přenechá předmět vypůjčiteli k dočasnému a bezplatnému užívání a to na 

dobu neurčitou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi obcí Černčice a ZŠ a 
MŠ Černčice a to na dobu neurčitou.

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0 Zdrželi se: 0

7. Zveřejnění záměru pronajmout část obecních pozemků p.č. 341/1 a p.č. 

339/1 v k.ú Vršovka

Jedná se o dvě parcely, kde je uložena stavební suť z výkopů, kterou provádí společnost 

Eurovia CS, a. s.



Pan Černý O.: Jedná se o ovocný sad, je ho možné užívat jako deponii?

Pan starosta: Místo je schválené životním prostředím.

Pan Novotný: Místo dříve sloužilo ke skládce.

Pan starosta: Souhlasím, Eurovia CS, a.s. uvede místo do původního stavu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku 
p.č. 341/1 a p.č. 339/1 v k.ú Vršovka a to na dobu do 31.10.2020 a to za cenu obvyklou.

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0 Zdrželi se: 0

8. Cenová nabídka na projektovou dokumentaci „Chodníky a úprava 

zeleně“ navazující na rekonstrukci silnice II/308

Pan starosta podal informace k probíhající rekonstrukci silnice. Letos skončí práce před 
křižovatkou, budou provedeny chodníky před zastávkami, příští rok se plánuje propustek přes 
silnici. Práce budou provedeny ve dvou etapách tak, aby silnice zůstala průjezdná.

Obec letos plánuje vybudovat autobusové zastávky, příští rok parčík (úprava zeleně), 
osvětlení, chodníky k hasičské nádrži, včetně stání pro kontejnery a u Tylšových prodloužení 
chodníku s místem pro přecházení směrem k železnici. Proto je potřeba projektová 
dokumentace. Nabídka na projektovou dokumentaci je od S atelier s.r.o., Zdeněk Nývlt na 
„Chodníky a úpravu zeleně“ navazující na rekonstrukci silnice II/308 a to ve výši 66 248 Kč 
vč. DPH.

Paní Poláčková: Počítá se s opravou zábradlí kolem nádrže?

Pan starosta: Ano.

Paní Tomanová: Budou ochráněny vzrostlé lípy?

Pan starosta: Ano, počítá se s tím.

Pan Katzer J.: Bude vodorovné značení při vyjíždění z Černčic?

Pan starosta: Ano.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje cenovou nabídku od S atelier s.r.o., Zdeněk 
Nývlt na zpracování projektové dokumentace na „Chodníky a úpravu zeleně“ 
navazující na rekonstrukci silnice II/308 a to ve výši 66 248 Kč vč. DPH.

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0 Zdrželi se: 0



9. Revitalizace obecní nádrže – Obec Černčice

Celkové předpokládané náklady jsou 1 331 122, 43 Kč včetně DPH. Odstranění sedimentu 

není jako uznatelný náklad dotace a navíc se snížilo procento dotace z 90% na 70%. Reálně 

tak můžeme dosáhnout na dotaci ve výši 480 tis. Kč. Bude snaha ušetřit při odstranění 

sedimentu (blízkost pole, kam by se to vyváželo, pokud dobře dopadnou rozbory).

Pan Fiedler: Projektová dokumentace byla dokončena, zažádalo se o stavební povolení.

Pan Novotný: uvedl, že dle jeho názoru není potřeba rybník vyvážet a dále se zeptal, jestli je 

v projektu řešený džber k odpuštění vody v krizové situaci?

Pan starosta: džber řešený v projektu není.

Paní Poláčková: Žádali jsme o dotaci na necelý 1 000 000,- Kč, proč je teď cena 

1 331 122,43 Kč?

Pan starosta: Je to cena včetně DPH.

Paní Poláčková: Kolik peněz bychom ušetřili při odstraňováním sedimentu odvozem na 

nedaleké místo?

Pan starosta: Odhad odborné firmy je, že by se cena mohla snížit až na 250 000,- Kč.

Pan Katzer: Je uvažováno s opravou břehu?

Pan starosta: Ano.

Pan Ježek: Je prasklá hráz, počítá se s její opravou?

Pan starosta: Nejsem detailně seznámen s projektem. 

Paní Poláčková vyzvala pana Tylše s otázkou, zda se v projektu s tím počítalo.

Pan Tylš: Ano, v rámci drobných oprav.

Paní Poláčková: Jaký je názor pana Fiedlera na celý projekt?

Pan Fiedler: S projektem souhlasím, s firmou je však složité jednání.

Paní Poláčková: Neuvažovali jste o vybrání nové firmy?

Pan Fiedler: Zvažovali jsme, ale v projektu je vše zaplacené firmě včetně výběrového řízení.



Pan Stonjek: S firmou jsme řešili spoustu problémů, mají vše zaplacené, i podání žádosti o 

dotaci. Pan Stonjek dále pokračoval, že v roce 2018, 12. 3. Pan Tylš informoval, že o dotaci 

bude žádat, informoval tak i 14. 5. 2018. Jak je to možné?

Pan Tylš: Dotaci jsme připravovali, ne žádali.

Pan Stonjek: V rybníku je malé množství bahna, odbahnění nemůže dosáhnout na tak 

vysokou částku.

Pan starosta: Shoda je v tom, že bychom projekt realizovat měli.

Pan Stonjek zmínil nutnost delegování osoby při výběrové komisi.

Pan starosta: Ano, již jsme o tom mluvili.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černčice souhlasí se změnou podmínek dotace na „Revitalizaci 
obecní nádrže – Obec Černčic“ a pověřuje vedené obce k realizace této akce, která je 
v předpokládané ceně 1 331 122,43 Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0 Zdrželi se: 0

10. Smlouva o vkladu a smlouva o upsání akcií mezí Obcí Černčice a 

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. 

Jedná se o dokončení převodu vodovodu za Okály na VAK Náchod, který byl schválen již 

minulým zastupitelstvem v září 2019. Hodnota vkladu dle znaleckého posudku je 136 380 Kč. 

Obec získá 79 kusů kmenových akcií společnosti VAK Náchod. Emisní kurz upisovaných 

akcií odpovídá výši 1 717 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje Smlouvu o vkladu mezi Obcí Černčice a 
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. a Smlouvu o upsání akcií mezi Obcí Černčice a 
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s..

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0 Zdrželi se: 0

11. Rozpočtové opatření č.1

Návrh usnesení:



Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2020.

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0 Zdrželi se: 0

12. Žádost o vyjádření k odprodeji pozemků pro SSHR

Jedná se o opětovnou žádost o odprodej pozemků, které jsou v areálu SSHR. Navrhujeme ne 

odprodávat, ale jednat o směnu pozemku za jiné.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černčice nesouhlasí s odprodejem pozemků ve vlastnictví obce, 
které jsou v areálu SSHR, ale je ochotna jednat o případné směně za jiné pozemky.

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0 Zdrželi se: 0

13. Žádost o pronájem obecního pozemku

Paní Alena Beilová podala žádost o pronájem pozemku mezi hasičskou nádrží a jejich 

pozemkem. Protože se chystá rekonstrukce okolí daného pozemku, zastupitelstvo neuvažuje o 

pronájmu.

Paní Jelenová: Upozornila na to, že jsme pozemek získali od státu a zavázali se, že ho 

nebudeme pronajímat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černčice nesouhlasí s pronájmem daného pozemku.

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0 Zdrželi se: 0

14. Finanční výbor – plán činnosti

Paní Jelenová uvedla, že se finanční výbor sešel a stanovil plán kontrol obce Černčice do 31. 

12. 2020. S plánem kontrol všechny účastníky seznámila.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje plán činnosti finančního výboru.

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0 Zdrželi se: 0



15. Schválení smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku HKK STR20/4846 

nadace ČEZ

Předmětem této smlouvy je poskytnutí nadačního příspěvku k úhradě nákladů na schválený 

projekt s názvem „Sázej stromky pro potomky“. Nadace se zavazuje jednorázově poukázat 

nadační příspěvek ve výši 34 770,- Kč na nákup dřevin, který bude tvořit nejméně 70% 

příspěvku, zbytek nákladů bude nákup latí, oplocení proti okusu.

Paní Poláčková: Poděkování patří paní Kobulské, která strávila 2 měsíce s přípravou 

projektu. 

Paní Kobulská: Jedná se o výsadbu 45 starých odrůd stromů a 100 původních druhů keřů, 

které jsou odolné, nevyžadují náročnou údržbu a mají širokou škálu využití. Ze stromů jsou to 

švestky, jeřáby, jabloně, které budou vysázeny po jedné straně cesty od okálů k závorám.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku HKK 

STR20/4846 nadace ČEZ.

Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0 Zdrželi se: 1 (pan Fiedler)

16. Ostatní, aktuality

     -   byla podána žádost o individuální dotaci na řešení septiku ve škole a v tělocvičně. 

Jedná se o Dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje a to na individuální účel. Cílem je 

získat dotaci na řešení septiků a biofiltrů ve škole a tělocvičně. Bylo požádáno o 200 tis. Kč. 

Není ale jistota, že to bude schváleno. Poslední slovo má Zastupitelstvo kraje, které bude 

14.9.2020

      -    2. 9 2020 od 18.00 hodin proběhne na OÚ přednáška „Jak se žilo v Černčicích v době 

ledové“

Paní Poláčková sdělila podrobnější informace o obsahu přednášky.

- 22. 9. 2020 poznávací výlet nejen pro seniory do broumovského kláštera

- 27. 9. 2020 od 13.00 setkání seniorů se zastupiteli obce u Plašilů



- Na odbor Dopravy královéhradeckého kraje byla podána žádost o zastavování 

několika spěšných vlaků v době rekonstrukce silnice. Paní Nouzová předala jízdní 

řád s informací, kolik vlaků zde zastavuje a které projíždí. Rozhodnutí o žádosti pan 

starosta ještě neví.

- Pan starosta informoval o návrhu řešení dopravy pro příští rok, kdy se bude 

rekonstruovat silnice z Černčic do Nového Města nad Metují. Navrhuje se 

objízdná trasa Krčín, Spy, Vršovka, Černčice, kdy v úseku Spy – Vršovka bude 

kyvadlový provoz.

- Paní Ježková informovala, že se o prázdninách podařilo vybudovat novou třídu 

zbouráním příčky mezi jídelnou a družinou. Bylo zapotřebí získat souhlas se změnou 

užívání od stavebního úřadu v Novém Městě nad Metují, který byl vydán v druhé 

polovině srpna.  Poté se započaly všechny práce. Pan Marek vyboural příčku, pan 

Šmída se ujal zednických prací, pan Skalický instaloval osvětlení a pan Pavel Tylš 

pomáhal s truhlářskými pracemi. Všem patří obrovský dík. Poděkování si zaslouží i 

všichni pracovníci školy, kteří pomáhali s úklidem a stěhováním tak, že 1. září mohla 

být provedena kolaudace. Pan Fiedler konstatoval, že vše se podle plánu podařilo. Pan 

starosta se s poděkováním přidal.

- Pan starosta informoval, že 2. – 3. 10. 2020 proběhnou volby do krajských 

zastupitelstev, poptával zájemce do volební komise.

- 19. 9. 2020 proběhne v naší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů. Letáky obdrží 

obyvatelé do svých schránek.

17. Diskuse

Pan Novotný se zeptal ředitelky školy, kdo schvaluje odměny řediteli školy.

Paní Ježková: Odměny řediteli školy schvaluje starosta obce.

Pan Novotný: Jak je to s placením vody do bazénu na školní zahradě?

Paní Ježková: Postavit bazén v době letních prázdnin bylo se souhlasem pana starosty. (Bylo 

spotřebováno 16 m3 vody a částka 650,- Kč byla vložena na účet školy.)

Pan Stonjek: Řešila se značka „Průjezd zakázán“ na cestě pod Stonjekovými?

Pan starosta: Řešení běží, je navrženo umístění značky „Slepá ulice“ nahoře na začátku 

kopce.



Pan Stonjek: Ve zpravodaji se uvedly platy starosty a místostarosty ve srovnání s přechozím 

vedením. Ve skutečnosti nejde o snížení platů, protože za paní Jelenovou a paní Poláčkovou 

měly nižší odvody.

Pan starosta: Ve zpravodaji se zveřejnil údaj z ustavujícího zasedání OZ, kde se schvalují 

hrubé mzdy. 

Pan Vašíček: Zapomnělo se uvést, že na OÚ pracuje paní Petřeková a paní Cvikýřová.

Pan Starosta: Obě dohromady mají plat menší než přechozí administrativní pracovnice.

Paní Poláčková požádala o vyčíslení nákladů v měsících květen – srpen firem Vega Team, 

Barma servis a Melko a to dle zákona 106. Upozornila na poškozenou značku dole pod 

vesnicí, na možnost řešení škody pojišťovnou.

Pan Katzer: Je poškozená značka se zákazem vjezdu, tato značka není naše (odpověď 

doplněna po zjištění stavu).

Pan Novák se znovu zeptal na vyklápěcí vlek.

Pan Poláček Jiří: Kdo se bude starat o nově vysázenou alej? 

Paní Tomanová: Co bude s prodejnou, když je připravený projekt a získaná dotace 

1 000 000,- Kč a rekonstrukce je nutná.

Pan starosta: Cílem je, abychom i na druhou polovičku projektu získali dotaci. Stojí za to 

počkat.

Pan Stonjek požádal, zda by mu byly poskytnuty typy svítidel, které se použili při 

vybudování nové třídy.

Pan Fiedler: Ano, stavte se na OÚ k nahlédnutí do projektové dokumentace.

Paní Netíková: Proč nebyla ve zpravodaji zmíněna brigáda na stráni před školou?

Paní Poláčková: Článek bude zveřejněn ve zpravodaji DSO, který ještě nevyšel.

Pan starosta Ing. Martin Machů ukončil zasedání ve 20.55 hodin.

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice konaného dne 1. 9.  2020 od 
19 hodin v tělocvičně.

1. Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje navržený program.  



2. Zastupitelstvo obce Černčice určuje ověřovatele zápisu paní Mgr. Markétu 
Poláčkovou a pana Tomáše Katzera a zapisovatelku Mgr. Miroslavu Ježkovou.

4. Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o 
místním poplatku ze psa.

5. Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ 
Černčice na roky 2021 a 2022.

6. Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi obcí Černčice a 
ZŠ a MŠ Černčice a to na dobu neurčitou.

7. Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část 
pozemku p.č. 341/1 a p.č. 339/1 v k.ú Vršovka a to na dobu do 31.10.2020 a to za 
cenu obvyklou.

8. Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje cenovou nabídku od S atelier s.r.o., 
Zdeněk Nývlt na zpracování projektové dokumentace na „Chodníky a úpravu 
zeleně“ navazující na rekonstrukci silnice II/308 a to ve výši 66 248 Kč vč. DPH.

9. Zastupitelstvo obce Černčice souhlasí se změnou podmínek dotace na 
„Revitalizaci obecní nádrže – Obec Černčic“ a pověřuje vedené obce k realizace 
této akce, která je v předpokládané ceně 1 331 122,43 Kč včetně DPH.

10. Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje Smlouvu o vkladu mezi Obcí Černčice a 
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. a Smlouvu o upsání akcií mezi Obcí Černčice 
a Vodovody a kanalizace Náchod, a.s..

11. Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2020.
12. Zastupitelstvo obce Černčice nesouhlasí s odprodejem pozemků ve vlastnictví 

obce, které jsou v areálu SSHR, ale je ochotna jednat o případné směně za jiné 
pozemky.

13. Zastupitelstvo obce Černčice nesouhlasí s pronájmem daného pozemku.

14. Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje plán činnosti finančního výboru.

      15. Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje smlouvu o poskytnutí nadačního 
       příspěvku HKK STR20/4846 nadace ČEZ.

Zapisovatel: Mgr. Miroslava Ježková …………………….  dne ………………….

Ověřovatelé: Mgr. Markéta Poláčková…………………….  dne ………………….

                      Tomáš Katzer …………………….  dne ………………….

Starosta: Ing. Martin Machů …………………….  dne ………………….

Paní Mgr. Markéta Poláčková využila práva ověřovatele zápis nepodepisovat. Výhrada je 

proti nepřesným a nepravdivým informacím v diskuzích. Ohledně usnesení problém nemá. 

Námitku připojí při prvním dalším zasedání. 




