Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 22. 12.
2020 od 18.00 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 18:00 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení a schválení programu
Volba ověřovatelů a zapisovatelky
Schválení rozpočtu na rok 2021
Požární řád obce
Žádost o dar - Hospic Anežky České
Dodatek ke smlouvě Marius Pedersen
Ceny známek za odpad pro rok 2021
Ostatní, aktuality
Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje navržený program.
Výsledek hlasování: Pro:

7

Zdrželi se: 0

Proti: 0

2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky
Pan starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana Tomáše Katzera a Ing. Vladimíra Fiedlera a
zapisovatelku Mgr. Miroslavu Ježkovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černčice určuje ověřovatele zápisu pana Tomáše Katzera a
Vladimíra Fiedlera a zapisovatelku Mgr. Miroslavu Ježkovou.
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Výsledek hlasování: Pro:

7

Zdrželi se: 0

Proti: 0

3. Schválení rozpočtu na rok 2021
Pan starosta podal základní informace o rozpočtu na rok 2021.
Celkové příjmy: 6 803 100,- Kč
Celkové výdaje: 11 783 500,- Kč
Po vzájemném jednání navrhl následující úpravy v navrhovaném rozpočtu:
par. 3631 - veřejné osvětlení - zde by došlo k navýšení o 195 tis. Kč (tedy na částku
365 tis. Kč). Projekt na veřejné osvětlení zatím nebyl zaplacen, zaplatit ho chtějí po
dokončení, což se dá předpokládat v roce 2021.
par. 3632 - pohřebnictví - by se navýšil o částku 40 tis. Kč (tedy na 50 tis. Kč). Plánuje se
realizace např. brány, vstup do kostela, strop, příspěvek církvi.
par. 5213 - krizová opatření - navýšil by se o 5 tis. Kč (celkem tedy na 10 tis. Kč).
par. 5512 - požární ochrana - zde je schválen nákup obleků a přileb pro hasiče, na což jsou
prostředky v letošním roce vyčleněny, ale fyzicky budou dodány až v příštím roce. Proto
budou zaplaceny až při dodání, a tím by o tuto částku byl rozpočet navýšen. Celková částka
by tedy byla 210 tis. Kč.
Větší akce, které nás v příštím roce čekají a které jsou v navrhovaném rozpočtu:
3 mil. Kč – rekonstrukce prodejny - par. 2141, z toho je 1 050 tis. Kč dotace
2,5 mi. Kč – rekonstrukce chodníků, osvětlení, nové zastávky, 2x kontejnerové stání a parčík
u zastávky – par. 2219
0,8 mil. Kč – rybník – par. 2333
250 tis. Kč – sociálky tělocvična – projekt + první část – par. 3419
150 tis. Kč – septik a biofiltr – tělocvična (částka po dotaci) – par. 3419
100 tis. Kč – septik a biofiltr – škola (částka po dotaci) – par. 3119
100 tis. Kč – projekt na chodníky – par. 2219
70 tis. Kč – sociálky Čtvrtečka – par. 3639
50 tis. Kč – kamery – výměna na věži a rozšíření – par. 5212
Hospodaření v letošním roce:
Na účtu v KB je k 30. 11. 2020
Na účtu v ČNB k 30. 11. 2020
Celkem na obou účtech je

11 554 358,- Kč
3 317 503,- Kč
14 871 861,- Kč

Příjmy za letošní rok k 30.11.: 9 207 811,- Kč
Výdaje: 4 835 297,- Kč
Úspora: 4 184 790,- Kč
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Dotazy:
Paní Jelenová: Mrzí mne, že nás pan starosta nepřizval včas k tvoření rozpočtu. Když nás
pozval, bylo už pozdě. Dnes nám byl zaslán plán investic.
Pan starosta: Návrh byl vyvěšen.
Paní Poláčková: Před měsícem a půl jsme vás žádali o přizvání na tvorbu rozpočtu. Jako
opozici nás neberete. Jsme snad zbyteční. Měli jste nás pozvat.
Pan starosta: Máte konkrétní připomínky?
Paní Poláčková: V pondělí jsme řešili připomínky k vyvěšenému rozpočtu. Na knihovnu se
nám zdá málo 20 tis. Kč. Částka 55 tis. Kč je ochrana obyvatelstva? Žádali jsme vás o plán
investic, obdrželi jsme ho e- mailem. Takhle si ho nepředstavuji. Částka 2,5 mil. Kč na
rekonstrukci chodníků, osvětlení, nové zastávky, 2x kontejnerové stání a parčík u zastávky se
mi zdá vysoká. Jak jste k této částce došel?
Pan starosta: Je to rozpočet daný projektem. Je to maximální částka, budeme se snažit
ušetřit.
Paní Poláčková: Je tam naprojektovaný parčík?
Pan starosta: Finanční návrh na něj je v projektu stanovený.
Paní Poláčková: Je zde zahrnuto kontejnerové stání i za školou?
Pan starosta: Ano.
Paní Poláčková: 100 tis. Kč – septik a biofiltr – škola (částka po dotaci). Už se ví, jaký je
rozdíl v ceně starého a nového septiku?
Pan starosta: Cenový rozdíl pořízení nového septiku oproti starému je 36 tis. Kč.
Paní Poláčková: 150 tis. Kč – septik a biofiltr – tělocvična (částka po dotaci). Je to částka
včetně přípojky:
Pan starosta: Ano.
Paní Poláčková: Máte naplánováno 100 tis. Kč na projekt na rekonstrukci chodníků.
Pan starosta: Zvažovali jsme priority obce z hlediska rekonstrukce chodníků –
nejfrekventovanější je trasa železnice, školka, obchod, škola. Potřebujeme vybudovat nové
vedení pro veř. osvětlení, které se napojí na stávající trafostanici. Chceme postupně připravit
projekt na chodníky po celé obci.
Paní Poláčková: Mohl byste dát plán investic formou přílohy?
Pan starosta: Dáme ho rovnou do zápisu.
Paní Poláčková: Naše připomínky jsou smysluplné.
Pan starosta: Příští rok budeme rozpočet sestavovat dříve, znovu navrhuji pravidelné
pracovní schůzky všech zastupitelů, není dobré se scházet odděleně.
Pan Stonjek: Souhlasím s naplánovanými akcemi. Vrátím se k navrhované částce na septik
v ZŠ. Je částka za nový septik 36 tis. Kč.
Pan starosta: Ne, je to navýšení oproti rekonstrukci starého. Celková částka je 150 tis. Kč
bez DPH.
Pan Stonjek: Zahrnuje to likvidaci starého septiku (žumpy) nebo se to bude projektovat
mimo? Projektová dokumentace není hotová, na základě čeho je cenová nabídka stanovena.
Cena není optimální. Mluvme o reálných číslech, firma Voda CZ vaří z vody.
Pan starosta: Cenový nástin jsme potřebovali pro žádost o dotaci, abychom získali
200 tis. Kč.
Pan Stonjek: Pokud není zahrnuta likvidace žumpy, navrhuji, abychom ji do rozpočtu
zahrnuli. To samé se týká zakázky u tělocvičny. Jednal jsem s paní Brejchovou o zakázce,
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která byla podána v roce 2020, po novém roce zakázku obce najdou a bezúplatně předají.
Navrhované částky na rekonstrukci je odhad, který se bude měnit.
Pan starosta: Nevařili jsme z vody, vycházeli jsme z nabídky, cílem bylo získání dotace.
Pan Stonjek: Zarazila mě vysoká částka na 2,5 mil. Kč na rekonstrukci chodníků, osvětlení,
nové zastávky, …
Pan starosta: Postupovali jsme podle projektu.
Pan Stonjek: Řešení chodníků – příprava.
Pan starosta: Projekt na chodníky po celé obci budeme postupně zpracovávat s provázaností
na projekt rekonstrukce veřejného osvětlení, který je již zpracován a finalizuje se.
Paní Poláčková: Rozpočet budeme schvalovat, pokud to, co jsme připomínkovali, do
rozpočtu začleníte.

Návrh usnesení:
OZ schvaluje následující změny v návrhu rozpočtu pro rok 2021 a to u paragrafů:
par. 3631 – zvýšení na 365 000,- Kč
par. 3632 – zvýšení na 50 000,- Kč
par. 5113 – zvýšení na 10 000,- Kč
par. 5512 – zvýšení na 210 000,- Kč
a schvaluje schodkový rozpočet na rok 2021 s výši příjmů 6 803 100,- Kč a výdajů
12 173 500,- Kč. Financování je ve výši 5 370 400,- Kč. Schodek rozpočtu bude uhrazen
z přebytků hospodaření minulých let. Závaznými ukazateli jsou stanoveny paragrafy.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

4. Požární řád obce
Pan Šimerda připravil nový Požární řád obce a Řád ohlašovny požáru.
Pan Slabý se vyjadřoval o vystupování pana Stonjeka.
Pan starosta: Neútočme na sebe. Nechme to do diskuse. Sešel jsem se společně s panem
Katzerem, panem Fiedlerem, s panem Stonjekem, debatovali jsme o rybníku, o prodejně, o
projektech, které máme připravené, debaty byly konstruktivní.
Pan Stonjek: K vystoupení pana Slabého se nebudu vyjadřovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje Požární řád obce a Řád ohlašovny požáru.
Výsledek hlasování: Pro:
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Zdrželi se: 0

Proti: 0

5. Žádost o dar - Hospic Anežky České
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Pan starosta navrhl schválení daru pro Hospic Anežky České ve výši 20 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje dar pro Hospic Anežky České ve výši 20 000,Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Zdrželi se: 0

Proti: 0

6. Dodatek ke smlouvě Marius Pedersen
Jedná se o svoz popelnic, vývoz kontejnerů. Oproti loňskému roku dochází ke zdražení,
nárůst je 3,2 %. Od ledna se mění zákon o odpadech, kde základním cílem je snaha o co
největší třídění. Je nějaká připomínka nebo dotaz?
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje dodatek ke smlouvě č. 950006 o odvozu odpadu
ze dne 12. 12. 1996 pro rok 2021 se společností Marius Pedersen a.s.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Zdrželi se: 0

Proti: 0

7. Ceny zámek za odpad pro rok 2021
Obec doplácí na svoz odpadu.
-

u žluté známky

16%

-

u šedé známky

20%

-

u modré známky

18%

-

jednorázové svozy, pytle

23%

-

popelnice

13%

Návrh na zvýšení cen zámek za odpad pro rok 2021:
-

žlutá (26 svozů) - zvýšit z 1600 Kč na 1 800 Kč
šedá (20 svozů) - zvýšit z 1200 Kč na 1 350 Kč
modrá (13 svozů) - zvýšit z 800 Kč na 900 Kč

-

jednorázové a pytle ze 70 Kč na 90 Kč
pronájem popelnice ze 100 Kč na 115 Kč

Navýšení je cca o 13–15 %. U jednorázových známek je to o 29 %, chtěl bych tím lidi
motivovat, aby si kupovali celoroční známky.
Paní Jelenová: Od kdy se budou známky platit?
Pan starosta: Známky jsou na obci, nejdříve musíme schválit, pak dát informace občanům.
5

Pan Katzer: Od 15. ledna, tak, jak byli lidé zvyklí.
Paní Poláčková: Měla by se dát informace do zpravodaje.
Pan starosta: Teprve dnes se cena schvaluje a zpravodaje se už po vesnici roznáší. Do
zpravodaje nemůžeme dávat informace, které nejsou schválené.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje ceny známek pro svoz směsného komunálního
odpadu a ceny pronájmu nádoby od 1. 1. 2021 následujícím způsobem:

žlutá (26 svozů) - 1 800 Kč
šedá (20 svozů) - 1 350 Kč
modrá (13 svozů) - 900 Kč
jednorázové známky a pytle - 90 Kč
pronájem popelnice - 115 Kč
Výsledek hlasování: Pro:

7

Zdrželi se: 0

Proti: 0

8. Ostatní, aktuality
Starosta informoval, že včera byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci MŠ. Celkové
náklady na rekonstrukci jsou 12,5 mil. Kč, způsobilé výdaje 11,6 mil. Kč, dotace by měla
činit 9,282 mil. Kč. Realizace tohoto dotačního titulu je do října 2022. Máme tedy rok a půl.
Načasování realizace musíme naplánovat tak, aby byl co nejméně omezen provoz MŠ.
Radar – na minulém OZ byl vznešen dotaz na umístění měřicího radaru. V Černčicích je
krátká měřicí vzdálenost. Pan starosta záležitost projednal se starostou Nového Města nad
Metují, vrchním strážníkem Městské policie a také s p. Kultem z Dopravního inspektorátu
Náchod. Je zde šance, že by toto zařízení mohlo být povoleno, ale konečné slovo má dopravní
policie Náchod (pan Kult). Nicméně pořizovací cenu hradí obec (krabice 250 tis. Kč), měřící
zařízení by poskytlo Nové Město nad Metují. Pokuty vybírá obec s rozšířeným působením a
pokuty by zůstávaly Novému Městu nad Metují.
9. Diskuse
Paní Poláčková: Řešil jste přechod pro chodce místo místa na přecházení?
Pan starosta: Jednal s dopravní policií v Náchodě s panem Kultem. Přechod pro chodce
nesplňuje parametry – chodník musí být 1,5 m, to u nás není (u pana Tylše).
Pan Novotný: Zda přechod neudělat blíž k zastávce?
Pan starosta: Neřeší to problém z Kropenaté ulice.
Paní Poláčková: Jak se staví pan Kult k přechodu pro chodce?
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Pan starosta: Jestliže budou splněny podmínky šířky chodníku, pak není problém, ale my tak
široký chodník nemáme.
Pan Stonjek: Hledal jsem také informace. Existuje směrnice Ministerstva dopravy, těžko se
bude prosazovat změna projektu, odborníci nedoporučují přechod pro chodce dělat.
Pan starosta: Názor odborníků je takový, že místo na přecházení je bezpečnější, chodec si dá
víc pozor, nespoléhá, že auto zastaví.
Pan Stonjek: Další podmínkou pro přechod pro chodce je průjezdnost aut – minimálně
10 000 aut za den.
Pan starosta: Domluvil jsem se s Městskou policií v Novém Městě o častějším fyzickém
měření rychlosti v Černčicích. Zaměříme se na řešení situace povolení přechodu pro chodce.
Paní Netíková: Zda nedat zákaz předjíždění od HK?
Pan starosta: Souhlasím, ale nevím, zda pomůže. Radar rychlost zpomalí.
Pan Slabý: Dopravní situace v obci – lidé jezdí 70 km/h, rychle jezdí místní lidé, matky
s dětmi.
Pan starosta: Nejrychleji zde jezdili Romové, kteří zde občas i závodili.
Paní Netíková: Prosím o posílání SMS o konání OZ dříve.
Pan starosta: Omlouvám se, dřív jsem to nestihl.
Paní Poláčková: Je stanoven technický dozor na rybník? Do konce roku se schvalovala
smlouva.
Pan starosta: Jako technický dozor investora byl vybrán p. Stonjek s nabídkou 31 tis. Kč.
Bavili jsme se s panem Stonjekem i s panem Fiedlerem. Jestli bude pan Stonjek souhlasit,
není z naší strany problém, jeho připomínky jsou věcné, konstruktivní. Na společné schůzce
domluvíme podrobnosti. Smlouva na rybník by měla být podepsána po novém roce.
Pan Fiedler: Měl by být jmenován i koordinátor bezpečnosti práce, mám na to zkoušky,
mohl bych jím být já.
Zastupitelstvo vzalo tyto informace na vědomí.
Pan Stonjek: Zakázka nebude jednoduchá, záleží, jak se k tomu postaví dodavatel. Nicméně
navržená smlouva je velmi dobře udělaná, postihuje výhody spíš investora než dodavatele.

Pan Slabý: Šlo by OZ bez roušek, je špatně rozumět.
Pan starosta: Nejde, je to nařízení vlády, musíme je mít.
Chtěl bych vám nabídnout individuální setkání v černčické věži. Na Štědrý den od 14.00 do
16.00 hodin by si lidé mohli přijít individuálně pro betlémské světlo.
Paní Poláčková: Bude nový jízdní řád, budou spěšné vlaky v Černčicích zastavovat?
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Pan starosta: Jednal jsem s ČD, na moje přání nereagovali. Čeká nás uzavření silnice
Černčice – Nové Město, náhradní doprava je navrhována přes Vršovku, kyvadlový provoz, za
splnění podmínek paní starostky Vršovky.
Pan Novotný: Řešil jste nepořádek na silnici po JZD?
Pan starosta: Řešil jsem se správou silnic a mám domluvenou schůzku s ředitelem ZEPO.
Pan Novotný: Jakým způsobem se řeší popelnice a nájem paní ředitelky?
Pan starosta: Popelnice je řešena paušálem, nájmy za byty jsou pro všechny obecní byty
podobné. Smlouvy jsou z roku 2015. Situaci v současné době řešíme s právničkou.
Pan Novotný: Jaké zboží dodává do MŠ firma Via?
Paní Ježková: Firma Via s. r. o. dodává pouze drogistické zboží, potraviny zajišťují jiní
dodavatelé.
Paní Poláčková: Vyúčtování stromků přes on-line systém provede přes svátky.
Pan starosta: Přes svátky je obecní úřad otevřený dle úředních hodin.
Paní Netíková: Vy situaci neovlivníte, ale pozastavuji se nad tím, že jsou vkládány obrovské
peníze do oprav železnic, ale ve finále vlaky zde nestaví.
Pan starosta: Jde rozdíl mezi SŽDC, ČD a objednatelem služeb. Dopravu na železnici si
objednává kraj.
Pan starosta popřál úspěšný nový rok, těší se na další spolupráci. Ukončil zasedání
v 19.25 hodin.
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice konaného dne 22. 12. 2020
od 18 hodin v tělocvičně.
1. Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje navržený program.
2. Zastupitelstvo obce Černčice určuje ověřovatele zápisu pana Tomáše Katzera a
Vladimíra Fiedlera a zapisovatelku Mgr. Miroslavu Ježkovou.
3. OZ schvaluje následující změny v návrhu rozpočtu pro rok 2021 a to u
paragrafů:
par. 3631 – zvýšení na 365 000,- Kč
par. 3632 – zvýšení na 50 000,- Kč
par. 5113 – zvýšení na 10 000,- Kč
par. 5512 – zvýšení na 210 000,- Kč
a schvaluje schodkový rozpočet na rok 2021 s výši příjmů 6 803 100,- Kč a výdajů
12 173 500,- Kč. Financování je ve výši 5 370 400,- Kč. Schodek rozpočtu bude
uhrazen z přebytků hospodaření minulých let. Závaznými ukazateli jsou stanoveny
paragrafy.
4. Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje Požární řád obce a Řád ohlašovny
požáru.
5. Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje dar Hospicu Anežky České ve výši
20 000,- Kč.

6. Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje dodatek ke smlouvě č. 950006 o odvozu
odpadu ze dne 12.12.1996 pro rok 2021 se společností Marius Pedersen a.s.
7. Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje ceny známek pro svoz směsného
komunálního odpadu a ceny pronájmu nádoby od 1. 1. 2021 následujícím
způsobem:
žlutá (26 svozů) - 1 800 K
šedá (20 svozů) - 1 350 Kč
modrá (13 svozů) - 900 Kč
jednorázové známky a pytle - 90 Kč
pronájem popelnice - 115 Kč

Zapisovatel: Mgr. Miroslava Ježková ……………………. dne ………………….
Ověřovatelé: Tomáš Katzer
Ing. Vladimír Fiedler

Starosta: Ing. Martin Machů

……………………. dne ………………….
……………………. dne ………………….

……………………. dne ………………….
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