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Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 26. 11. 

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 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 s tím, že je upřesnění u 

bodu č. 7 (místo smlouvy kupní je smlouva o dílo) a byl doplněn dob č. 16. Smlouva o nájmu  

s Lesy ČR – pozemek p.č. 69 a bod 17. Lesy ČR – koupě pozemku p.č. 69 a bod 19. Plán 

inventarizace 2020. Ostatní body jsou patřičně posunuty. 

 Navrhovaný program: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky 

3. Schválení minulého zápisu OZ 

4. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

5. Schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci objektu MŠ u MMR 

6. Schválení podání žádosti o dotaci na opravu obecní prodejny OPŽP u MŽP + 

energetický posudek 

7. VŘ – Revitalizace obecní nádrže – Obec Černčice – schválení dodavatele a smlouvy o 

dílo 

8. Schválení výběru dodavatele přívěsného vozíku a kupní smlouvy 

9. Schválení dodavatele vybavení pro hasiče a kupní smlouvy 

10. Schválení dodavatele pojištění ZŠ a MŠ Černčice od 1.1.2021 a schválení smlouvy 

11. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Černčice za rok 2019/2020 

12. Schválení dohody s Eurovia CS 

13. Opravy radarů v obci a případná koupě nového 

14. Žádost Městského střediska sociálních služeb OÁZA o příspěvek 

15. Rozpočtová opatření 2, 3, 4 a 5 

16. Smlouva o nájmu s Lesy ČR – pozemek p.č. 69 

17. Lesy ČR – koupě pozemku p.č. 69 

18. Zpráva z kontroly finančního výboru 

19. Inventarizace 2020 
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20. Ostatní, aktuality 

21. Diskuse 

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 pana Tomáše Katzera a Ing. Vladimíra Fiedlera a 

zapisovatelku Mgr. Miroslavu Ježkovou. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice určuje ověřovatele zápisu pana Tomáše Katzera a Ing. 

Vladimíra Fiedlera a zapisovatelku Mgr. Miroslavu Ježkovou. 

 

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

 

3. Schválení minulého zápisu OZ 

Zápis ze zasedání OZ konaného 1. 9. 2020 nebyl ověřen ověřovatelkou Mgr. Poláčkovou. Ta 

podala námitku proti nepřesným a nepravdivým informacím v diskusích. Paní Mgr. Poláčková 

přednesla celé znění námitky, které je přílohou číslo 1 zápisu. 

Pan starosta: Mrzí mne, že tato připomínka nepřišla dříve, protože jsem vyzýval paní 

Poláčkovou, aby připomínky k zápisu zaslala a vše se mohlo prodiskutovat. Navrhuji 

nahrávání OZ pro účely zápisu s tím, že po dalším zastupitelstvu bude záznam smazán.  

Pan Katzer: Bez nahrávání není možný doslovný přepis. Navrhuji nevracet se k jednotlivým 

bodům. 

Paní Ježková: K vytvoření zápisu ze zasedání OZ přistupuji maximálně zodpovědně. 

Zpracování zápisu trvá několik hodin. Zápis je věcně a obsahově správný, nikde není 

stanoveno, že by měl být doslovný. Přikláním se také k pořizování záznamu pro účely zápisu. 

Pan starosta: Navrhuji schválit zápis z OZ, které se konalo 1. 9. 2020 a pro příští zasedání 

pořídit zvukový záznam, který bude sloužit pro účely zápisu. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje zápis z OZ, které se konalo 1. 9. 2020. 

Výsledek hlasování: Pro: 4   Proti: 3 (Poláčková, Jelenová, Novák) 

 Zdrželi se: 0 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje od příštího zasedání pořizovat zvukový záznam 

pro účely zápisu. 

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

 

4. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

Pan starosta sdělil, že předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové investiční dotace 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování výdajů vynaložených na realizaci 

projektu s názvem „Rekonstrukce a úprava septiků s pořízením nových biologických filtrů pro 

ZŠ a tělocvičnu Černčice“. Výše dotace je ve výši 200 000 Kč. 

Pan Stonjek: Jaká je cena včetně daně za obě akce? 

Pan starosta: Rozpočet cenové nabídky firmy Voda CZ service, s. r. o. je 424 546,65 Kč. 

Pan Stonjek: Cena se mi nepozdává, u tělocvičny tato částka nebude stačit. Obsahuje projekt 

stavební úpravy v rámci tělocvičny uvnitř (sběrná kanalizační šachta, výtok je hlouběji než 

přítok, nové kanalizační odvody)? U školy je naprojektovaný nový zevní filtr, oprava žumpy, 

aby to byl septik. 

Pan starosta navrhl schůzku s panem Stonjekem, kde se konkrétně domluví. 

Pan starosta:  Ve škole je naprojektovaná úprava septiku s umístěním biologického filtru na 

121 090,80 Kč. 

Pan Stonjek polemizuje nad cenou. Je nutné počítat s reálnými cenami, navrhované částky 

jsou nesmyslné. 

Pan Novák: Kdo vypracoval projekt? 

Pan starosta: paní Chmelařová u školy a pan Brejcha u tělocvičny. Bohužel p. Brejcha 

minulý týden zemřel. 
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Pan Stonjek: Je oficiální projekt na dílo ve škole? Podle zjištění je to žumpa. 

Pan starosta: Podle zjištění je to septik, kde příčky uhnily. 

Pan Novák: Dvakrát jsem v septiku byl, napsal jsem připomínky k pasportu. Že se jedná o 

žumpu, nasvědčuje k tomu to, že příčky nebyly, vstupní otvor je jenom jeden. Přívody byly 

prozkoumány kamerovým systémem. 

Pan starosta: Škoda, že jsem informace neměl dřív, aby se s nimi mohlo pracovat. Je třeba 

vše uvést do pořádku. Možným řešením je dovnitř vložit nový obal. 

Pan Stojnek: Slíbili jste, že budete pracovat jinak a líp. Zatím se mi to nezdá. Chybí stavební 

povolení na projekt. 

Pan Fiedler: Projekt na septik ve škole je. Odbornou firmou Voda.cz se nechal vypracovat 

pasport. 

Paní Poláčková: Bylo by dobré znát, kolik bude stát nový septik nebo oprava, aby se 

zastupitelé mohli rozhodnout. 

Pan Katzer: Nabízel jsem, aby se zastupitelé setkávali na pracovních schůzkách, kde by se 

mohlo vše probírat. 

Paní Poláčková: Nejsou pro nás vhodné večerní schůzky, mám malé děti, paní Jelenová se 

stará o maminku. Dřív jsme vše probírali dopoledne. 

Pan starosta: Uvítám pracovní schůzky, setkáváme se odděleně, ne společně. 

Po rozvolnění si čas snad najdeme. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje č. 20RGI02-0393 na Rekonstrukci a úpravu septiků 

s pořízením nových biologických filtrů pro ZŠ a tělocvičnu v Černčicích. 

 

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

 

5. Schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci objektu MŠ u MMR 

Je možné podat žádost o dotaci na rekonstrukci školky. Žádost by se měla podat do 21. 12. 

2020. Je zde 80 % uznatelných nákladů. Minimální dotace je 500 000,- Kč, maximální 
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10 000 000,- Kč. Do dotace lze zahrnout i zateplení budovy. Celková cena našeho projektu je 

11 668 552,89 Kč včetně DPH. Je třeba odsouhlasit podání žádosti.  

Paní Poláčková: Projekt byl zpracován firmou Profesionálové, kteří by žádost podali. Jak na 

tom vedení obce je teď, s kým spolupracuje, zda nabídku firmy Profesionálové využije. 

Pan starosta: Cena firmy Profesionálové je vysoká, nevyužijeme tuto nabídku, vybereme 

firmu, která má náklady levnější. 

Paní Poláčková: Koho vybereme, jak bude probíhat výběr firmy, která dotaci podá, myslím 

si, že je pozdě. 

Pan starosta: Na podání žádosti jsme začali pracovat dříve. 

Pan Stonjek: Paušál za podání žádosti tehdy byl 5 000Kč a „odměna za úspěch“ 75 000,- Kč. 

Pan starosta: Jednal jsem s paní Mgr. Bronislavou Malijovskou, částka „za úspěch“ by byla 

191 000 Kč a paušální odměna by byla 5 000Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje podání žádosti o dotaci s názvem „Rekonstrukce 

objektu MŠ Černčice“ do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj v rámci podprogramu 

117D8210-Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul DT 117d8210E a souhlasí se 

závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu obce. 

 

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

 

6. Schválení podání žádosti o dotaci na opravu obecní prodejny OPŽP u MŽP + energetický 

posudek 

Dne 4. 5. 2020 zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dotaci z Programu obnovy 

venkova ve výši 1 050 000,- Kč. Náklady však jsou vyšší. Naší snahou je získat další dotaci, 

aby rekonstrukce mohly probíhat najednou. Navíc potřebujeme energetický posudek. Oslovili 

jsme firmu Ekoprojekt, paní Votavovou. Nabízená cena je 19 tis. Kč bez DPH. 

Pan Stonjek: Součástí projektu byl energetický štítek. 

Pan starosta: Štítek nestačí, je potřeba energetický posudek. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci obecní 

prodejny v programu OPŽP u MŽP a dále schvaluje vypracování energetického 

posudku v částce 19 tis. Kč bez DPH. 
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Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti:  0  Zdrželi se: 0 

 

 

7. VŘ – Revitalizace obecní nádrže – Obec Černčice – schválení dodavatele a smlouvy o dílo 

Proběhlo VŘ na zhotovitele. Nabídku na revitalizaci nádrže podaly 3 firmy. Firma 

Mandygold Stavby s.r.o. měla nabídku nejlevnější. Probíhá stavební řízení, složitá 

komunikace s firmou Axiom, která ho zařizuje. Předpokládaný termín zahájení je 1. 3. 2021, 

termín dokončení 31. 12. 2021. V dotaci není zahrnuto odbahnění. Rozpočtová částka 

odbahnění je však nižší než navrhovaná. Ušetřit bychom mohli tehdy, když najdeme ideálně 

soukromého zemědělce, který by nabídne místo pro uložení bahna poblíž rybníka. Nabídka od 

společnosti Mandygold Stavby s.r.o je ve výši 935 540,58 Kč bez DPH. Rozpočtovaná cena 

byla 1 100 101 Kč bez DPH, což je nižší cena o 165 560 Kč. 

Pan Novotný: Bahna není tolik, je potřeba odbahňovat? 

Pan starosta: Bahno tam nemůžeme nechat. 

Pan Novotný: Měli by se podílet ZEPO a Tláskal. 

Pan starosta: Budeme s nimi jednat. 

Pan Černý: Řešili jste výpusť? 

Pan starosta: Počítáme s tím, ale není to v projektu tak, jak je potřeba. Budeme to řešit 

s vítěznou firmou. 

Pan Katzer J.: V roce 2000 se bahno vozilo do Vršovky na obecní pozemky, půda vyschla a 

pak zaorávala. Nepůjde to znovu tak? 

Pan Stonjek: Půjde o malé množství materiálu. 37 cm bahna je teď, po odtěžení je potřeba, 

aby zůstalo 10 cm kvůli zachování života organismů. 

Pan starosta: Přijďte na úřad, prodiskutujeme, naší snahou je co nejvíce ušetřit. 

Paní Jelenová: Stihne se do konce listopadu podat žádost? 

Pan starosta: Požádali jsme o prodloužení.  

Paní Poláčková: Kdo bude technický dozor investora? 
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Pan starosta: Pokud navrhnete pana Stonjeka, nemám s tím problém, ale je to na diskuzi. Je 

zde více projektů k realizaci. 

Pan Stonjek: Upozornil, aby se do smlouvy dala klauzule, že se bude účtovat podle skutečně 

odvedených prací. 

Pan starosta: Smlouva byla součástí výběrového řízení. 

Pan Stonjek: Je smlouva neměnná? 

Pan starosta: Rozhodneme teď o stavebním dozoru? 

Pan Fiedler: Je to narychlo, nemusíme rozhodnout teď. Bude mnoho stavebních prací 

v příštím roce, nemusí být pouze jeden člověk, který by stavební dozor zajišťoval u všech 

stavebních pracích.  

Paní Poláčková: Pan Stonjek je bezkonkurenční, co se týká cenové nabídky. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí VŘ na Revitalizaci obecní nádrže a 

schvaluje jako vítěze nabídku od společnosti Mandygold Stavby s.r.o. v částce 

935 540,58 Kč bez DPH a schvaluje smlouvu o dílo s touto společností. 

 

 

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

 

8. Schválení výběru dodavatele přívěsného vozíku a kupní smlouvy 

Pan starosta seznámil s výsledkem oslovení dodavatelů na přívěsný vozík. Nabídku podaly 4 

společnosti na celkem 6 druhů přívěsů. Některé nabídky nesplnily zadání. Jako nejvýhodnější 

byla vybrána nabídka od společnosti Jan Šipos Přívěsy HK.  Dále seznámil s  návrhem kupní 

smlouvy k dodání 1 kusu hydraulicky sklopného přívěsu Trans PW2.3 2600 ELECTRIC, 

třístranné sklápění včetně příslušenství. Součástí dodávky je proškolení obsluhy. Cena 

předmětu byla stanovena na 137 200,- Kč s DPH. Výhodou je i dostupná vzdálenost firmy 

v Hradci Králové. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí výběr dodavatele hydraulicky sklopného 

přívěsu a schvaluje jako vítěze nabídku od společnosti Jan Šipos Přívěsy HK v částce 

137 200,- Kč vč. DPH a schvaluje kupní smlouvu s touto společností. 

 

 

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

 

9. Schválení dodavatele vybavení pro hasiče a kupní smlouvy 

Oslovili jsme tři dodavatele. Nejlevnější firmou byla Požární bezpečnost s. r. o. z Jihlavy. 

Jedná se o nákup 7 kusů zásahových kabátů, 7 kusů zásahových kalhot, 4 kusů přileb se 

štítem a 4 kusů integrovaných LED svítilen v celkové ceně 167 875,- Kč včetně DPH. 

Pan Černý: Cena bude o něco vyšší, protože jeden kabát bude nad tabulkové rozměry. 

Pan starosta: Důležitá je bezpečnost našich hasičů. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí výběr dodavatele vybavení pro hasiče 

(zásahový oblek + kalhoty 7x, přilba se štítem + svítilny 4x) a schvaluje jako vítěze 

nabídku od společnosti Požární bezpečnost s.r.o. v částce 167 875,- Kč vč. DPH a 

schvaluje kupní smlouvu s touto společností. 

 

 

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

 

10. Schválení dodavatele pojištění ZŠ a MŠ Černčice od 1. 1. 2021 a schválení smlouvy 

V roce 2019 byla podána výpověď pojištění ZŠ a MŠ Černčice u České pojišťovny. 

Výpovědní lhůta byla jeden rok. Oslovili jsme více pojišťovacích společností. Nejlevnější 

nabídka je u ČSOB Pojišťovny. 

Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě. 
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Paní Poláčková: Je dobré, že máme společnou pojišťovnu pro obec i školu. Připojišťovaly se 

kamery a radar? 

Paní Pavlátová upřesnila podmínky smlouvy – co vše je v pojištění zahrnuto. Pojištění 

odpovědnosti je na výši 20 mil. Kč a to jak pro školu, tak i pro školku. 

Paní Poláčková: Je kontaktní osobou pořád pan Bednář? 

Paní Pavlátová: Kontaktní osobou jsem já. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí výběr dodavatele pojištění pro ZŠ a MŠ 

Černčice schvaluje jako vítěze nabídku od společnosti ČSOB Pojišťovny (jedná o 

stávajícího poskytovatele pojištění v obci) a schvaluje Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 

8071835818 s touto společností. 

 

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

 

11. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Černčice za rok 2019/2020 

Ředitelka školy Mgr. Miroslava Ježková seznámila občany s Výroční zprávou o činnosti ZŠ a 

MŠ Černčice, okres Náchod za školní rok 2019/2020. Zpráva byla schválena Školskou radou 

a předána panu starostovi. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ 

Černčice, okres Náchod za školní rok 2019/2020. 

 

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

 

12. Schválení dohody s Eurovia CS 

Jedná se o pozemky ve Vršovce, kam byl dočasně uložen stavební materiál z rekonstrukce 

silnice z akce „II/308  Bohuslavice – Nové Město nad Metují“.. Nájemní smlouva se nestihla 

uzavřít, ale cílem je získat odpovídající finanční odměnu. Uzavřela by se dohoda s firmou 

EUROVIA CS, a. s.. Za užívání pozemků se společnost zavazuje obci Černčice zaplatit 

jednorázově částku ve výši 18 000,- Kč za období od dubna do října 2020. V současné době je 

na pozemku uložena ornice, která by se měla rozhrnout, ale na podzim bylo příliš mokro a 

ještě uvidíme, zda bude pozemek využívám i na jaře při druhé etapě rekonstrukce silnice. 
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Paní Poláčková požádala o zpevnění cesty, kde byly vysázeny stromky. 

Pan starosta: Jednal jsem s nimi o tom, ale nyní zde nemají ani materiál, ani techniku. Na 

jaře při rekonstrukci silnice do Nového Města nad Metují by to neměl být problém. 

 

Pan Novák: Panelová cesta pod Homolí je popraskaná. 

Pan starosta: Panely byly poškozeny částečně už před tím. Upozorňoval jsem na to již na 

kontrolních dnech v létě 2020 a bylo to zaznamenáno i v zápisech z KD a společnost 

EUROVIA CS a. s. slíbila, že vše uvede do původního stavu. Do řešení situace se vložil VAK 

HK, kteří tvrdí, že jsou majiteli panelové cesty a požadují téměř novou panelovou cestu. 

EUROVIA CS a. s. se brání splnění těchto nadstandardních požadavků. Nechce opravovat 

panely, které byly rozpraskány před jejich používáním. Ještě k tomu budou další jednání. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje dohodu č. PH 425-0624-20 se společností 

EUROVIA CS, a.s. za užívání částí pozemků p.č. 339/1 a p.č. 341/1 v k.ú. Vršovka 

v období od dubna do konce října 2020, který užívala k ukládání stavebních materiálů. 

Částka za užívání je 18 000 Kč. 

 

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

 

13. Opravy radarů v obci a případná koupě nového 

V době, kdy byla silnice uzavřená, jsme nechali opravit radary. Dva se opravit podařilo (směr 

z Vršovky a z Bohuslavic), u radaru od Nového Města byla navržena oprava stávajícího na 

37 026,- Kč. Navrhli nám koupit nový za 52 000,- Kč včetně DPH. 

Pan Novotný: Opravou silnice se rychlost aut zrychlila. V Nahořanech mají funkční radary 

na Vladivostoku také. Mohou se koupit i sem? 

Pan starosta: V Černčicích je krátký úsek k měření radary. 

Pan Novotný: Prodlužme značky. 

Pan Černý: V Mělčanech je úsekové měření, nešlo by to zde? 

Pan starosta: Radary nemůžeme instalovat my, pouze Nové Město nad Metují, částky za 

pokuty by šly do Nového Města nad Metují. 

Pan Novotný: Je třeba rychlost zbrzdit. 

Paní Tomanová navrhla konzultaci s Mělčany, zjistit, jakým způsobem rychlost měří. 
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Pan starosta: Domluvím se s panem starostou Nového Města nad Metují, zda by šlo 

instalovat radar i do Černčic. 

Pan Černý: Můžeme mu nabídnout spoluúčast obce. 

Pan starosta: Pořízení radaru je finančně náročné. Navrhuji, že nebudeme kupovat 

informativní radar a starosta zjistí informace ohledně měření rychlosti radarem z Nového 

Města nad Metují. 

 

14. Žádost Městského střediska sociálních služeb OÁZA o příspěvek 

Zastupitelstvo obce navrhuje darovat Městskému středisku sociálních služeb OÁZA 25 000,- 

Kč za pobyt paní Marie Nejmanové. 

Paní Tomanová za dar poděkovala. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje dar Městskému středisku sociálních služeb 

OÁZA ve výši 25 000 Kč za pobyt paní Marie Nejmanové. 

 

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

 

15. Rozpočtová opatření 2, 3, 4 a 5 

 

Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2020, č. 3/2020 a č. 

4/2020 a schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020. 

 

 

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

 

16. Smlouva o nájmu s Lesy ČR – pozemek p.č. 69 

Společnost Lesy České republiky, s. p. uzavře nájemní smlouvu s Obcí Černčice o nájmu 

pozemku číslo parcely 69, o výměře 253 m2 k dočasnému úplatnému užívání pozemku, který 

přiléhá a tvoří přístup k objektu samotné tělocvičny ve vlastnictví obce. Nájemní smlouva se 

uzavře na dobu určitou od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2025. Nájemce se zavazuje platit 

pronajímateli nájem ve výši 6,- Kč/m2/rok. Celkové roční nájemné za rok 2020 tak činí 

1 518,- Kč. Nájemné bude uhrazeno 3 roky zpětně, což je podmínka o odprodeji tohoto 

pozemku. Lesy ČR s.p. mají prodej pozemku v plánu na příští rok. 
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Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje Smlouvu o nájmu č. 6217/2020 s Lesy České 

republiky, s.p. na pozemek p.č. 69 v k.ú. Černčice. 

 

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

 

17.  Lesy ČR – koupě pozemku p.č. 69 

 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje koupi pozemku p.č. 69 v k.ú. Černčice od Lesů 

České republiky, s.p. a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

 

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

 

18. Zpráva z kontroly finančního výboru 

Paní Jelenová přednesla zprávu z kontroly finančního výboru. Kontrola proběhla podle plánu 

dne 7. 10. 2020. Kontrolním úkolem bylo prověřit hospodaření obce v roce 2020. K 30. 9. 

byla kontrolována Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz FIN, účetní doklady, faktury 

vystavené a došlé, banka. Kontroly se zúčastnili paní Jelenová, paní Seidlová, pan Skalický, 

pan Machů, pan Katzer a paní Petřeková. 

Zpráva z kontroly je přílohou č.2 tohoto zápisu. 

Pan starosta poděkoval paní Jelenové za provedenou kontrolu. 

Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí zprávu z finančního výboru. 

 

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

 

 

19. Inventarizace 2020 

Pan Katzer seznámil s plánem inventarizace, která se uskuteční od 2. 1 do 26. 1. 2021. 

Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí plán inventarizace 2020. 
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Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 1 (Poláčková) 

 

20. Ostatní, aktuality 

Dopravní značení v obci 

Byla podána žádost o doplnění dopravního značení v obci. Slepá ulice u lípy, dodatkové 

cedule u značky Průjezd zakázán – mimo nemotorová vozidla. Doplnila by se Jednosměrná 

ulice u tělocvičny. Žádost na omezení rychlosti na 30 km/h směrem od Vršovky byla 

zamítnuta. Úsek je dostatečně rovný a přehledný a pomalou jízdou by se prý zvýšilo množství 

emisí. 

Pan Novotný: Na propojovací cestě od prodejny ke Šťastným parkuje blízko křižovatky 

Matoušová, její auto ohrožuje bezpečné odbočení. 

Pan starosta: Toto OÚ nemůže řešit, pravomoc má Policie ČR. 

Paní Netíková: Proč se nevrátila modrá značka „Obec Černčice vás vítá“ po znovuotevření 

silnice? 

Paní Jelenová: Pan Čtvrtečka ji má ve skladu. 

Pan starosta: Umístění této značky není schválené, bez dovolení ji umístit nemůžeme. 

Pan Novotný: Značky u zastávky nejsou umístěny správně. 

Pan starosta: Byly umístěny provizorně. 

Máme projekt na chodníky, zastávky a místa pro kontejnery navazující na rekonstrukci 

silnice II/308 , přijďte se podívat na úřad, můžete nahlédnout, uvidíte, kde je vyznačeno místo 

na přecházení (ne přechod pro chodce). Pan starosta se zmínil o způsobu řešení části 

k Vršovce a o parku u zastávky. Je možné ještě projekt upravil dle připomínek občanů. Je 

možné si projekt prohlédnout po zastupitelstvu nebo příští týden na OÚ.  

Pan Černý: Jak je řešený přístup požární techniky k nádrži? 

Pan starosta: V plánu je vše vyznačeno tak, aby se dodržela i tato podmínka. 

Paní Netíková: Nedá se dát místo staré zastávky něco provizorního? 

Pan starosta: Stará zastávka je zničená, výhodnější je uspíšit realizaci nové. 

Paní Netíková: Neodveze někdo lavičku připoutanou řetězem? 

 

Čeká nás příprava rozpočtu na příští rok. Pro příští rok se odhadují nižší příjmy. K sestavení 

rozpočtu budeme přistupovat zodpovědně. Zastupitelé si mají připravit své záměry. 
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Sázej stromky pro potomky 

Naplánovaná akce nešla organizovat najednou vzhledem k mimořádnému stavu. O to bylo 

uskutečnění celé akce složitější. Pan starosta poděkoval organizátorům celé akce paní 

Poláčkové, paní Kobulské a všem, kdo se podílel. 

Paní Poláčková: Máme radost, že se vše podařilo. Vyjde článek ve zpravodaji. 

Paní Kobulská: Překvapila nás velká účast, akce se zúčastnili i přespolní občané, nejenom 

místní. Vše bylo rozloženo do několika dnů. Máme radost, že se vše zvládlo. 

Další akce na prosinec 

Vzhledem k nouzovému stavu vyhlášeným Vládou ČR se většina naplánovaných akcí nebude 

moct uskutečnit. Chtěl bych pozvat zastupitele v sobotu v 18 hodin na slavnostní rozsvícení 

vánočního stromečku před zvonicí. Bohužel může být přítomno max. 6 lidí, tak není možné 

uskutečnit s veřejností. 

Paní Ježková: Poprosili jsme pana starostu, zda letos můžeme ozdobit vánoční stromeček 

my. Děti celý týden vyrábějí ozdoby. Zítra proběhne zdobení vánočního stromečku před 

zvonicí žáky. 

Černčický zpravodaj – vyjde během prosince 

Informace o mzdách – porovnání (dotaz na minulém zastupitelstvu): 

Mzdové náklady červen–říjen 2019 – administrativní pracovnice (1) na OÚ – průměrné 

měsíční náklady 8 000,-Kč 

Mzdové náklady červen–říjen 2020 administrativní pracovnice (2) na OÚ – průměrné měsíční 

náklady 4 772,-Kč (celkem za obě) 

 

Mzdové náklady červen-říjen 2019 paní starostka a místostarostka – průměrné měsíční 

náklady 38 695,-Kč (celkem za obě) 

Mzdové náklady červen-říjen 2020 pan starosta a místostarosta – průměrné měsíční náklady 

28 340,-Kč (celkem za oba) 

 

Uzavření komunitní kompostárny 

28. 11. bude naposledy otevřena komunitní kompostárna. 

Dům č. p. 32 

Pan Katzer: Informoval, že majitel nemovitosti pan Jirásek sdělil, že se obyvatelé mají 

dokonce listopadu vystěhovat. Pan Jirásek dá dům do pořádku a pronajme dalším lidem. 
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Pan Černý: S panem Jiráskem jsem v kontaktu, v pátek po 10. hodině se ozývala z bytu 

hlasitá hudba, pan Jirásek slíbil vystěhování. Do bytů půjde Tomáš Krištof, v pondělí mu pan 

Jirásek půjde předávat byt. Tomáš Krištof zaplatil kauci tří měsíčních nájmů za celý dům. 

Pan starosta: Prosím o ostražitost pro vyklízení nepořádku. 

Paní Tomanová: Opakovaně řešíme zvířata, je možné je zajistit, než původní nájemníci 

odejdou? 

Pan starosta: Psi už jsou pryč. 

Pan Černý: Uvažuje se stále o bezdoplatkové, zóně když se romští obyvatelé vystěhovali? 

Paní Poláčková: Na obecní úřad dříve chodili lidé s žádostmi na bydlení. 

Pan starosta: Nabídneme možnost majiteli sehnat nájemníky. 

 

21.Diskuze 

Pan Katzer: Na posledním zasedání se paní Poláčková ptala dle zákona 106, kolik se platí za 

faktury Melca, Vega Team a pana Barny? 

Odpovědˇna dotaz byla zveřejněna 16. 9. 2020 na webu obce, záložka úřední deska/dotazy 

občanů dle zákona č.106/1999 Sb. 

Firma Melco 2 faktury na částku 3158,10 Kč  a 2468,10 Kč 

Firma Vega Team 1 faktura na částku 2299,- Kč  

Firma Jan Barna žádná faktura 

 Pan Vašíček se ptal na náklady s odvozem bio odpadu firmou Marius Pedersen.  Zde je 

porovnání: 

V období červen-říjen 2019 celkem faktury Marius Pedersen  183 461,50 Kč 

V období červen-říjen 2020 celkem faktury Marius Pedersen  194 242,10 Kč  

 

Pan Černý: Řeší se s životním prostředím svah u domu č. p. 32? 

Pan Katzer: Prodlužovalo se stavební povolení ze strany majitele domu. 

Paní Poláčková: Termín se od roku 2012 stále prodlužuje, poslední termín byl prosinec 2019, 

pak by měly následovat sankce. 

Pan starosta: Zkusíme prověřit aktuální stav. 

Pan Novotný: Nepořádek zemědělců na silnicích – řeší se? 
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Pan starosta: Zemědělci nemají dostatečnou techniku, úklid je špatný. 

Pan Novák: Bylo by možné na hřbitov opatřit plastové konvičky? 

Pan starosta: Není problém, opatříme. 

Pan starosta Ing. Martin Machů popřál hodně zdraví, dobrou náladu a ukončil zasedání ve 

20.20 hodin. 
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice konaného dne 26. 11.  2020 

od 18 hodin v tělocvičně. 

1. Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje navržený program.  

2. Zastupitelstvo obce Černčice určuje ověřovatele zápisu pana Tomáše Katzera a 

Ing. Vladimíra Fiedlera a zapisovatelku Mgr. Miroslavu Ježkovou 

3. Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje zápis z OZ, které se konalo 1. 9. 2020. 

4. Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje od příštího zasedání pořizovat zvukový 

záznam pro účely zápisu. 

5. Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje č. 20RGI02-0393 na Rekonstrukci a úpravu septiků 

s pořízením novách biologických filtrů pro ZŠ a tělocvičnu v Černčicích. 

6. Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje podání žádosti o dotaci s názvem 

„Rekonstrukce objektu MŠ Černčice“ do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj v 

rámci podprogramu 117D8210-Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 

DT 117d8210E a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu obce. 

7. Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje podání žádosti o dotaci s rekonstrukci 

obecní prodejny v programu OPŽP u MŽP a dále schvaluje vypracování 

energetického posudku v částce 19 tis. Kč bez DPH. 

8. Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí VŘ na Revitalizaci obecní nádrže a 

schvaluje jako vítěze nabídku od společnosti Mandygold Stavby s.r.o. v částce 

935 540,58 Kč bez DPH a schvaluje smlouvu o dílo s touto společností. 

9. Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí výběr dodavatele hydraulicky 

sklopného přívěsu a schvaluje jako vítěze nabídku od společnosti Jan Šipos 

Přívěsy HK v částce 137 200,- Kč vč. DPH a schvaluje kupní smlouvu s touto 

společností. 

10. Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí výběr dodavatele vybavení pro 

hasiče (zásahový oblek + kalhoty 7x, přilba se štítem + svítilny 4x) a schvaluje 

jako vítěze nabídku od společnosti Požární bezpečnost s.r.o. v částce 167 875,- Kč 

vč. DPH a schvaluje kupní smlouvu s touto společností. 

11. Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí výběr dodavatele pojištění pro ZŠ a 

MŠ Černčice schvaluje jako vítěze nabídku od společnosti ČSOB Pojišťovny 

(jedná o stávajícího poskytovatele pojištění v obci) a schvaluje Dodatek č. 2 

k pojistné smlouvě č. 8071835818 s touto společností. 

12. Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ 

Černčice, okres Náchod za školní rok 2019/2020. 

13. Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje dohodu č. PH 425-0624-20 se společností 

EUROVIA CS, a.s. za užívání částí pozemků p.č. 339/1 a p.č. 341/1 v k.ú. 

Vršovka v období od dubna do konce října 2020, který užívala k ukládání 

stavebních materiálů. Částka za užívání je 18 000 Kč. 

14. Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje dar Městskému středisku sociálních 

služeb OÁZA ve výši 25 000 Kč za pobyt paní Marie Nejmanové. 

15. Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2020, č. 

3/2020 a č. 4/2020 a schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020. 

16. Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje Smlouvu o nájmu č. 6217/2020 s Lesy 

České republiky, s.p. na pozemek p.č. 69 v k.ú. Černčice. 
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17. Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje koupi pozemku p.č. 69 v k.ú. Černčice od 

Lesů České republiky, s.p. a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

18. Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí zprávu z finančního výboru. 

19. Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí plán inventarizace 2020. 

 

 

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

 

Ověřovatelé: Tomáš Katzer  …………………….  dne …………………. 

 

                      Ing. Vladimír Fiedler …………………….  dne …………………. 

 

 

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

 


