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Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 9. 6. 

2021 od 18.30 hodin v tělocvičně 

Přítomni: Ing. Martin Machů, Tomáš Katzer, Ing. Vladimír Fiedler, Ing. Jiří Novák, Mgr. 

Markéta Poláčková, Mgr. Miroslava Ježková 

Omluvena: Jaroslava Jelenová 

Hosté: dle prezenční listiny 

Přílohy: Zápis kontrolního výboru, Rezignace člena kontrolního výboru 

 

1. Zahájení a schválení programu 

Starosta zahájil zasedání v 18:30 hodin, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 6 

členů zastupitelstva, 1 člen se řádně omluvil, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Starosta 

seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. 

Navrhl do programu doplnit bod 17. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – Povodí 

Labe, s. p. Upozornil, že je pořizován zvukový záznam pro účely zápisu. 

Navrhovaný program: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky 

3. Projednání hospodaření a závěrečného účtu obce a schválení hospodaření a závěrečného 

účtu obce za rok 2020 

4. Projednání a schválení účetní závěrky obce za rok 2020 

5. Projednání a schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černčice za rok 

2020 

6. Schválení výběru dodavatele pro Rekonstrukci obecní prodejny č.p. 3 v Černčicích a SOD 

7. Schválení zadávací dokumentace pro výběrové řízení na Stavební úpravy školky 

v Černčicích 

8. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Revitalizaci obecní nádrže – Obec Černčice 

9. Schválení vícenákladů při odbahnění rybníka 

10. Schválení technického dozoru investora a koordinátora BOZP pro akce Rekonstrukce 

septiku s pořízením nového biologického filtru pro ZŠ Černčice a Septik s filtrem pro 

tělocvičnu Černčice. 

11. Rozpočtové opatření 3/2021 

12. Cenová nabídka na projektovou dokumentaci „Sociální zázemí v tělocvičně“ a cenová 

nabídka „Rekonstrukci chodníků v Černčicích“. 

13. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje jako 

podpora na kompenzaci části ušlého nájmu prodejny v obci Černčice 

14. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti pro č.p. 6 – MŠ – ČEZ 

Distribuce 

15. Žádost o odprodej obecních pozemků – Správa státních hmotných rezerv 

16. Zpráva z kontroly Kontrolního výboru 
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17. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – Povodí Labe, s.p. 

18. Ostatní, aktuality 

19. Diskuze 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje navržený program.  

Výsledek hlasování: Pro:  6 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 

Vladimíra Fiedlera a zapisovatelku Mgr. Miroslavu Ježkovou. 

Výsledek hlasování: Pro:  4 Proti: 0 Zdrželi se: 2 (p. Poláčková, p. Novák) 

 

3. Projednání hospodaření a závěrečného účtu obce a schválení hospodaření a závěrečného 

účtu obce za rok 2020 

Starosta seznámil se základními údaji o hospodaření obce za loňský rok. 

Plánované příjmy 10 011 065,55 Kč 

Plánované výdaje 8 134 902,55 Kč 

Rozdíl hospodaření  1 876 163 Kč 

Skutečnost: příjmy  10 202 008,66 Kč 

     výdaje      5 393 650,55 Kč 

Hospodaření s přebytkem: 4 808 358,11 Kč 

 

Dotace nad rámec běžného financování obce: 

- Dotace ve výši 1 050 000 Kč získaná od kraje na rekonstrukci prodejny. Dotace byla 

získaná ještě za minulého vedení. 

- Dotace 200 000 Kč na rekonstrukci septik u ZŠ a u tělocvičny 

- Dotace ve výši 103 143 Kč na škody způsobené kůrovcem 

Přezkoumáním výsledku hospodaření obce Černčice nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. 



3 
 

Poláčková: Zprávu o výsledku hospodaření jsme obdrželi, je umístěná i na webu obce? 

Pan starosta: Ano. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice projednalo hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok 

2020 a schvaluje hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok 2020 s vyjádřením 

souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

Výsledek hlasování: Pro:  6 Proti:   0  Zdrželi se:  0 

 

4. Projednání a schválení účetní závěrky obce za rok 2020 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020. 

Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti:  0   Zdrželi se:  0 

 

5. Projednání a schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černčice za rok 

2020 

Náklady ZŠ a MŠ Černčice za rok 2020 byly 9 409 766,92 Kč. 

Výnosy ZŠ a MŠ Černčice za rok byly 9 456 529,15 Kč. 

Výsledek hospodaření 46 762,23 Kč. Požádali jsme o schválení převodu zisku do rezervního 

fondu příspěvkové organizace. 

Pan Novák: Z čeho pramení zisk? 

Pan starosta: Neutratily se všechny peníze, které dostala PO od obce. 

Pan Novotný: Když byl koronavirus, jak to, že se neušetřilo víc? Nemuselo se topit, 

nemuselo se vařit. 

Paní Ježková: Do školy chodili pedagogičtí zaměstnanci, kteří vyučovali distančně, topit se 

muselo, vařily se obědy, protože děti, které se účastnily distanční výuky, měly nárok na 

odebírání obědů. V době uzavření MŠ zaměstnanci do práce také chodili. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Černčice za rok 2020 a schvaluje převod zisku ve výši 46 762,23 Kč do rezervního fondu 

organizace. 

Výsledek hlasování: Pro:  6 Proti:   0  Zdrželi se:  0 
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6. Schválení výběru dodavatele pro Rekonstrukci obecní prodejny č.p. 3 v Černčicích a 

SOD 

Výběrové řízení na rekonstrukci obecní prodejny proběhlo. Vytipovali jsme 10 firem, 

se kterými jsou dobré zkušenosti a mají dobré reference. Nabídku nakonec podaly 3 stavební 

firmy. Ve výběrové komisi byl pan starosta Machů, Tomáš Katzer, Markéta Poláčková, pan 

Václav Stonjek. Při otevírání obálek byli přítomni zástupci každé firmy. 

1. nabídka od firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. ve výši 8 219 963,18 Kč včetně DPH 

2. nabídka od firmy KERSON, s.r.o z Dobréhove výši 6 617 250,65 Kč včetně DPH 

3. nabídka od firmy Václav Daněk Laguna ve výši 6 311 191,31 Kč včetně DPH 

Proběhlo výběrové řízení a firma Václav Daněk Laguna byla vyhodnocena jako nejvýhodnější 

nabídka. Pro informaci cena rozpočtovaná do výběrového řízení byla 6 776 000 Kč včetně 

DPH. Vysoutěžená nabídka je téměř o 464 808,69 Kč nižší.  

Paní Poláčková: Byla to dobře připravená akce, jsem ráda, že jsme našli shodu, že se bude 

realizovat, i když s ročním zpožděním. Jsem ráda, že pan Stonjek bude vykonávat stavební 

dozor. Celou akci výborně připravil. 

Pan starosta: Souhlasí, že je to dobře připravená akce, vzal si to na starosti pan Stonjek, 

pomáhal i pan Fiedler. Po odborné stránce se oslovovaly spolehlivé firmy. Pokud dnes 

odsouhlasíme, s firmou Václav Daněk Laguna v pátek zajistím podpis smlouvy a v pondělí by 

se mohlo začít s rekonstrukcí. Uvažovalijsme o přesunu zboží do kontejneru před Čejpovy, 

bylo by to z hlediska hygieny problematické. Nakonec se rozhodlo, že provizorní prodejna 

bude v Čejpově domě. V sobotu a v neděli bude prodejna zavřená, bude se stěhovat a od 

pondělí by se prodávalo v Čejpově do cca 20. září 2021, do té doby by měly být hotové 

interiéry a pak už by se dodělávaly venkovní věci. Dojde i k přemístění kontejnerů před 

tělocvičnu, aby se lidé nepohybovali v místech, kde bude stavba. 

Paní Poláčková: Dáte to vědět lidem? 

Pan starosta: Určitě, čekáme na schválení zastupitelstvem. Snažili jsme se od firmy Laguna 

zjistit přesný nástup na stavbu, určili předběžný termín na pondělí. Další informace – firma 

Laguna už v obci dělala rekonstrukci a zateplení budovy ZŠ, rekonstruovala prodejnu ve 

Slavětíně, takže má zkušenosti. V Černčicích na prodejně by měla dělat stejná parta včetně 

stavbyvedoucího, jako dělala rekonstrukci prodejny ve Slavětíně. Reference jsou dobré. 

Paní Poláčková: Stavební dozor ve Slavětíně vykonával také pan Stonjek, takže ví, co od 

nich čekat. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí výběr dodavatele pro Rekonstrukci obecní 

prodejny č.p. 3 a schvaluje jako vítěznou nabídku od společnosti Václav Daněk-

LAGUNA v částce 6 311 191,31 Kč vč. DPH a pověřuje starostu uzavřením SOD. 

Výsledek hlasování: Pro:  6 Proti:  0  Zdrželi se:0 
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7. Schválení zadávací dokumentace pro výběrové řízení na Stavební úpravy školky 

v Černčicích 

Minule jsme schválili výběr administrátora, byla to firma Profesionálové. Připravili zadávací 

dokumentaci, stavební úpravy by měly být o celkové částce cca 11 500 000 Kč včetně DPH, 

takže podle zákona se bude zadávat i výběrové řízení. OZ by mělo schválit dokumentaci pro 

zadávací řízení na Stavební úpravy školky v Černčicích. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje zadávací dokumentaci pro zadávací řízení na 

Stavební úpravy školky v Černčicích.  

Výsledek hlasování: Pro:  6 Proti:  0  Zdrželi se:  0 

 

8. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Revitalizaci obecní nádrže – Obec Černčice 

Doložili jsme veškeré doklady a získali rozhodnutí o poskytnutí dotace na Revitalizaci obecní 

nádrže. 

Účast státního rozpočtu je 447 000 Kč. Vlastní zdroje jsou minimálně 685 004 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci 

Revitalizace obecní nádrže – Obec Černčice.   

Výsledek hlasování: Pro:  6  Proti:  0  Zdrželi se:  0 

 

9. Schválení vícenákladů při odbahnění rybníka 

Při vypuštění rybníka bylo zjištěno, že množství sedimentu několikanásobně překračuje 

množství sedimentu dle projektu. V projektu bylo 460 m3sedimentu, ve skutečnosti se 

vytěžilo 1 264 m3 sedimentu, to znamená 2,7krát více. Neměřilo se přesně při projektování. 

Výhodou je, že se sediment mohl vozit za kravín, domluva se společností ZEPO. Vznikly 

vícenáklady. V rozpočtu bylo na odbahnění 492 664 Kč a vícepráce jsou za 153 918 Kč. 

Musím ocenit dobrou práci pana Stonjeka, požadovali vyšší částku, 123 00 Kč se podařilo 

panu Stonjekovi uhádat. Došlo i k vyvezení rybníčku, vyvezení stálo cca 27 000 Kč, rozbory 

stály cca 11 000 Kč. 

Paní Poláčková: Jsem moc ráda, že dozoruje pan Stonjek, že je to přínos pro obec, doufám, 

že budete přemýšlet o mimořádné odměně pro pana Stonjeka. Mohl byste nám podat 

informace, jak budou práce probíhat dál? 

Pan starosta: Spolupráce s panem Stonjekem i s panem Fiedlerem je dobrá, odevzdávají 

precizní práci. Vyvezení sedimentu je první etapa, měly by v další etapě být upraveny stěny, 
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přepusť a kompletně upraveno zábradlí. To znamená, že ocelové půjde kompletně pryč a bude 

nahrazeno dubovým. Součástí je i výsadba vodních květin, které by pomohly vodu čistit. 

Komunikace se společností je složitá, chtěli jsme nabídku na vypouštění, aby hasiči mohli 

rybník jednoduše vypustit, několikrát jsme urgovali, doteď ji nemáme. Podle smlouvy se akce 

musí zrealizovat do konce roku, kolaudace do konce března.  

Paní Poláčková: Nepřemýšleli jste, když jste řešili stavidlo, zda budete řešit i stavidlo 

malého rybníčku? Muselo by se jednat s Povodím Labe, třeba oslovit i jinou firmu, zda řešit i 

vlastnictví. 

Pan starosta: Řešil se vypouštěcí systém (3 varianty), jednodušší by se dal realizovat u 

malého rybníčka. Problém je, že to není na našem pozemku, nicméně Povodí Labe tvrdí, že to 

není jejich stavba. Pokud budeme vše financovat my, nebudou mít problém. 

Paní Poláčková:Dříve jsme poptávali tuto zakázku, vyšla by asi na 40 000 Kč. Bylo by dobré 

to řešit současně. 

Pan Novotný: U rybníčku je to práce pro malého strojaře ne pro firmu. 

Pan starosta: Ano, stejné je to i u velkého rybníku, je to spíš práce strojařská. 

Pan Novotný: U trafostanice bylo skladiště škváry, než by ji odvezli, přizdili beton. Bylo by 

dobré to odhrábnout. Kdy se začne pracovat na rybníku? 

Pan starosta: Budeme mít další kontrolní den. Komunikace je složitá, zábradlí zadali 

s firmou Falta ze Slavětína. 

Pan Novák: V projektu bylo, že vrstva sedimentu je 35 cm, o 5 cm nám utekla dotace. 

Nedalo se pro to něco udělat? 

Pan starosta: Zkoušel jsem, zda to jde ještě změnit, neuspěl jsem. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí informace z realizace první části akce 

Revitalizace obecní nádrže – Obec Černčice a to z části odbahnění rybníka vč. likvidace 

sedimentů, kde při realizaci bylo zjištěno, že množství sedimentu několikanásobně 

překračuje množství sedimentu dle projektu.  Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje 

vícepráce při odbahnění rybníka ve výši 153 918 Kč vč. DPH a pověřuje starostu 

uzavřením dodatku k SOD. 

Výsledek hlasování: Pro:  6 Proti:  0  Zdrželi se:  0 

 

10. Schválení technického dozoru investora a koordinátora BOZP pro akce Rekonstrukce 

septiku s pořízením nového biologického filtru pro ZŠ Černčice a Septik s filtrem pro 

tělocvičnu Černčice. 
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S nabídkou technického dozoru a koordinátora BOZP pro akce byli členové zastupitelstva 

seznámeni, nabídky jsem jim zaslal. Technický dozor investora by dělal pan Stonjek a to 

v ceně 26 136 Kč za akci u tělocvičny a 16 614 Kč za akci u základní školy. Pan Fiedler by 

dělal koordinátora BOZP v každé za 6 500 Kč. 

Rekonstrukce probíhají u základní školy i u tělocvičny. U školy je zabetonovaná vrchní deska. 

Potýkali jsme se s problémy, trubky nešly najít, odtoková trubka byla téměř vodorovná, 

snažili jsme se vše napravit. Celá jímka je vyplastovaná, je nově udělaný přívod a odvod tak, 

aby byl vyspádovaný. U tělocvičny je zabetonovaný septik i filtr. Z hlediska termínů bychom 

vše měli stíhat bez problémů. 

Paní Poláčková: Nebylo šťastné řešení, že se ty projekty předělaly, upravily, teď jsem ráda, 

že pan Stonjek tyto věci ohlídá, doladí. Věřím, že se vše zvládne a udělá vše v pořádku. 

Pan starosta: Práce kolem toho je hodně. Projektanti předem nemohli vědět, co tam přesně 

je, nicméně podařilo se a kvalita našeho prostředí se posune výrazně kupředu. 

Paní Poláčková: Znovu se potvrdilo, že když vám pan Stonjek říkal tyto věci už předem, na 

jeho slova došlo. 

Pan starosta: Škoda, že tady není, sám by uměl doplnit informace.  Zeptám se pana Fiedlera, 

zda by nechtěl on něco doplnit? 

Pan Fiedler: Jsem rád, že nastala naše spolupráce, sám nemám tolik času, pan Stonjek je 

místní, svoji práci dělá dobře z hlediska mého odborného pohledu. Vzájemně se informujeme, 

vyhovujeme si a řešíme vše společně. Myslím si, že zatím vše funguje. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje jako technický dozor investora a odborné 

technické pomoci při realizace zakázek Rekonstrukce a úprava septiku s pořízením 

nového biologického filtru pro ZŠ a Septik s filtrem pro tělocvičnu na pozemku p.č. 71 

v k.ú. Černčice Václava Stonjeka s nabídkou 16 614 Kč za akci Rekonstrukce a úprava 

septiku s pořízením nového biologického filtru pro ZŠ a s nabídkou 26 136 Kč za akci 

Septik s filtrem pro tělocvičnu na pozemku p.č. 71 v k.ú. Černčice. P. Stonjek není 

plátcem DPH. 

Dále Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje jako koordinátora BOZP u zakázek 

Rekonstrukce a úprava septiku s pořízením nového biologického filtru pro ZŠ a Septik 

s filtrem pro tělocvičnu na pozemku p.č. 71 v k.ú. Černčice Ing. Vladimíra Fiedlera 

s nabídkou 6 500 Kč za akci Rekonstrukce a úprava septiku s pořízením nového 

biologického filtru pro ZŠ a s nabídkou 6 500 Kč za akci Septik s filtrem pro tělocvičnu 

na pozemku p.č. 71 v k.ú. Černčice. P. Fiedler není plátcem DPH. 

 

Výsledek hlasování: Pro:  6 Proti:  0  Zdrželi se:  0 
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11.  Rozpočtové opatření 3/2021 

Rozpočtové opatření zohledňuje body, o kterých jsme se bavili. Týká se to prodejny, 

vícenákladů u rybníka, nákladů při rekonstrukci septiků. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021. 

Výsledek hlasování: Pro:   6  Proti:  0  Zdrželi se:  0 

 

12. Cenová nabídka na projektovou dokumentaci „Sociální zázemí v tělocvičně“ a cenová 

nabídka „Rekonstrukci chodníků v Černčicích“. 

Jedná se o projektovou dokumentaci na přístavbu sociálního zázemí, které by bylo vně 

tělocvičny, bylo by přístupné z venku a bylo by bezbariérové. Součástí by měla být i případná 

rekonstrukce sociálního zařízení vevnitř a to s ohledem na případnou dotaci. Druhá část – 

cenová nabídka na „Rekonstrukci chodníků v Černčicích“. Chtěli bychom připravit projekt, 

který by navazoval na zrekonstruovanou silnici a zároveň rekonstruovat veřejné osvětlení. 

Neřešili jsme prioritu podle stavu chodníků, chodníky jsou ve špatném stavu po celé 

vesnici,ale vycházeli jsme z nejfrekventovanějšího provozu. Bylo by to od železnice, přes 

školku, obchod, školu, za školu s tím, že u Tylšových je trafostanice, kde bychom připojili 

veřejné osvětlení, tzn. spojili s akcí rekonstrukce veřejného osvětlení. Realizace by probíhala 

na etapy. K tomu je potřeba mít projektovou dokumentaci pro případnou dotaci.  Co se týče 

tělocvičny, zkoušeli jsme oslovit pana Nentvicha, který ze zdravotních důvodů naši nabídku 

nepřijal. Zkoušeli jsme další nabídky. Nejvýhodnější byla cenová nabídka na projektovou 

dokumentaci na Sociální zázemí v tělocvičně od společnosti ATELIER 11 HRADEC 

KRÁLOVÉ s.r.o. je 195 tis. Kč bez DPH. Tato firma zateplovala tělocvičnu. Co se týká 

chodníků, oslovili jsme 3 firmy, nejvýhodnější cenová nabídka na Rekonstrukci chodníků 

v Černčicích byla od Miroslava Dohnala v ceně 207 tis. Kč bez DPH. 

Pan Novák:Chodníky budou rekonstruovány ve stávajících. Chtěl bych se zeptat, zda bude na 

to potřeba projekt. 

Pan starosta: Projekt bude potřeba v případě, že budeme žádat o dotaci. 

Paní Poláčková: A chceme? Je to vůbec reálné, když letos žádáte o dotaci na jiné věci? 

Pan starosta: Půl roku bude trvat zadání projektové dokumentace včetně povolení, s tím, že 

kraj vyhlašuje dotaci až na podzimnebo začátkem roku. 

Paní Poláčková: Za 200 000 Kč by se už kus chodníku udělalo. 
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Pan starosta: To je pravda. Na druhou stranu chodníky směrem na Vršovku jsou na 

pozemcích kraje. Ve chvíli, kdy budeme realizovat rekonstrukcidle projektu, zdarma je kraj 

převede do majetku obce. Nejsem si jistý, zda by to platilo, kdyby se chodníky rekonstruovaly 

bez projektu. 

Pan Novotný:Na co všechno je to projektované? 

Pan starosta: Je to projektované tak, aby se zachovaly výjezdy k domům, aby byly 

zachovány růžičky. 

Pan Novák: Materiál bude zámková dlažba. 

Pan starosta: Předpokládám, že ano. 

Paní Poláčková: Rozumím tomu správně, že se to bude dělat s veřejným osvětlením. 

Pan starosta: Ano. Tam je trochu problém skloubit dotace. Projekt na veřejné osvětlení 

pokračuje, tam je snaha. Nemůžeme dělat chodníky bez veřejného osvětlení nebo tam aspoň 

připravovat chráničky, to znamená přípravu.  Při té první etapě by se hlavní vedení 

k trafostanici mělo vyměnit kompletně. 

Pan Novák: vedení je špatné a stožáry osvětlení taky. 

Pan starosta: Projekty vycházejí z toho, že stávající osvětlení je nedostatečné, sloupy jsou 

nízko a jsou daleko od sebe. 

Pan Černý: Neuvažuje se ke každému domu s chráničkami na internet? 

Pan starosta: Bavil jsem se s projektantem, aby byla v projektu aspoň jedna chránička 

rezervní. Dává to smysl. Chceme to již realizovat v souvislosti s přechodem, chceme mít 

přípravu již teď, abychom nemuseli zasahovat do zrekonstruovaného. 

Paní Poláčková: Uzavřu to postesknutím, že pan Nentvich před rokem přislíbil, že 

námprojekt na sociálky udělá. Bylo s ním předjednané, že bude projektovat i Čejpovo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje cenovou nabídku na projektovou dokumentaci 

na Sociální zázemí v tělocvičně od společnosti ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. 

v ceně 195 tis. Kč bez DPH a dále schvaluje cenovou nabídku na Rekonstrukci chodníků 

v Černčicích od Miroslava Dohnala v ceně 207 tis. Kč bez DPH. 

Výsledek hlasování: Pro:   6  Proti:  0  Zdrželi se:  0 

 

13.Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje jako 

podpora na kompenzaci části ušlého nájmu prodejny v obci Černčice 

Královéhradecký kraj vypsal dotační titul na podporu vesnických prodejen s tím, že 50 % 

může hradit obcím nájmy, případně provoz. My jsme požádali a byli jsme úspěšní. Měli 

bychom získat dotaci ve výši 31 000 Kč, maximální částka mohla být až 50 000 Kč, ale může 



10 
 

to být maximálně 50 % prokázané ztráty. Nám se podařilo prokázat ztrátu v nájmu tím, že 

tady je nájem za symbolickou 1 Kč. Za ztrátu energie ne, protože energii a topení si 

provozovatel hradí sám. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje č. 21RRD10-0072. Jedná se o podporu na kompenzaci části 

nájmu prodejny v obci Černčice. 

 

Výsledek hlasování: Pro:   6  Proti:  0  Zdrželi se:  0 

 

14. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti pro č.p. 6 – MŠ – ČEZ 

Distribuce 

Před časem jsme schvalovali smlouvu o smlouvě budoucí, teď budeme schvalovat smlouvu o 

zřízení věcného břemene. Týká se nové přípojky pro MŠ. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IV-12-2019938/VB/1-Černčice-knn pro čp. 6 – MŠ mezi obcí Černčice a 

ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Výsledek hlasování: Pro:   6  Proti:  0  Zdrželi se:    0 

 

15. Žádost o odprodej obecních pozemků – Správa státních hmotných rezerv 

Přišla žádost, zda by obec nechtěla prodat obecní pozemky v areálu Státní správy hmotných 

rezerv. Osobně bych s odprodejem pozemků nesouhlasil. 

Paní Poláčková: Musím konstatovat, že už za pana Tylše jsme se v tom všichni shodli, shodli 

jsme se v tom za vedení paní Jelenové, myslím si, že se shodneme i teď. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice nesouhlasí s odprodejem obecních pozemků, které se 

nacházejí uvnitř areálu pobočky Správy státních hmotných rezerv. 

Výsledek hlasování: Pro:   6  Proti:  0    Zdrželi se:   0 

 

16. Zpráva z kontroly Kontrolního výboru 
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Pan Fiedler, předseda Kontrolního výboru: S Kontrolním výborem jsme provedli 

namátkovou kontrolu 5. 5. 2021 na obci Černčice za účasti pana Třísky, pana Jiřího Poláčka a 

zástupců obce pana starosty Machů, pana Katzera a paní Petřekové. 

Pan Fiedler přečetl Zprávu z kontroly Kontrolního výboru, která je uvedena v příloze zápisu. 

Dále bych se chtěl vyjádřit k minulému zasedání, kde jste mi vytýkali, že se Kontrolní výbor 

ještě nesešel, sešel se teď jednou za rok. Chtěl bych se zeptat paní Jelenové (škoda, že tady 

není, bez ní to řešit nebude, zeptám se příště), zeptal bych se paní Seidlové, kolikrát se sešel 

Finanční výbor? Byl zde předpoklad práce – 4x do roka, jestli to tak skutečně bylo, zda 

můžete k tomu něco říct. 

Paní Seidlová: Můžu, ale nejsem oprávněná, není tady paní Jelenová. 

Pan Fiedler: Dobře, řeknu to za vás, vy jste se sešli jednou, to znamená také jednou za rok, 

provedli jste jednu kontrolu, bylo to 7. 10. 2020. Máte tady plát kontrol, kde jste si stanovili, 

že se budete scházet jednou za čtvrt roku. To asi neproběhlo, že ano. Na minulém 

zastupitelstvu jste říkala, že jste se přistěhovala z jiné obce, kde funguje Kontrolní výbor 

v každém období, jakmile bylo veřejné zasedání a že jednou za rok vám připadá málo. Na 

Kontrolní výbor vám to připadá málo a na Finanční je to akorát. To je moje připomínka 

k Finančnímu výboru. Ať máme jasná fakta a jasně nastavená pravidla. 

Paní Poláčková: Pane Fiedlere, můžu už do toho vstoupit? Vážení členové kontrolního 

výboru, pane starosto, chtěla bych vás upozornit, že provedenou kontrolou předložených 

kontrolovaných dokumentů jste překročili svoji pravomoc, protože zákon o obcích 

neumožňuje, aby schvaloval plán činnosti Kontrolního výboru starosta. Kontrolní výbor je 

přímo podřízeným orgánem obecních zastupitelů, to je nejvyšší orgán obce. My jako obecní 

zastupitelé ne pan starosta. Takže pokud chcete něco kontrolovat, musíte předložit plán 

činnosti, který byl řádně schválen minulý rok, kdy paní předsedkyně Jelenová s paní 

Seidlovou, s panem Skalickým byli fyzicky kontrolovat. Za tento rok byl covid. Moc dobře 

víte, že paní Jelenová je rizikovým člověkem, má doma starší babičku, než proběhlo 

očkování, nechtěla nikam, ani chodit na úřad. Vy víte, že ani tady jsme vám nerozporovali, že 

jsme se sešli za 4 měsíce. Měli jsme se sejít za 3 měsíce jako obecní zastupitelé, nechali jsme 

to být, byla krizová situace. Ohánět se tím mně nepřijde vůbec vhodné. Ale abych ještě 

dokončila. Tady ta kontrola, která proběhla, byla úplně v rozporu se vším, co tady na obci by 

mělo fungovat. Navážu na minulé zastupitelstvo, kdy jsme nedostali podklady projednání a 

opět jsme u toho stejného jako u Vládi, že nejvyšším orgánem jsou zastupitelé obce. To, že 

každý tady je pro jiné sdružení, neopravňuje k tomu, veřejně diskriminovat jednotlivce. 

Musíte nám všem dopředu předložit všechny podklady, je jedno, jestli je to Sdružení 

Černčice, jestli je to pan starosta, jestli je to Sdružení občanů, mít tady rovné příležitosti pro 

všechny zastupitelé. O to já vás tady žádám, abychom tady už tyto věci nemuseli víckrát 

připomínat nebo se taky kvůli tomu hádat, doufám, že pan starosta učiní nápravu. Dnešní 

zastupitelstvo bylo v pořádku, poslal všechny podklady, vůbec mu nevyčítám, že něco poslal 

na poslední chvíli, tak to někdy chodí. Ale abychom se tady mohli bavit o té kontrole, ráda 

bych se k tomu ještě vyjádřila. 



12 
 

Pan starosta: Já jenom upřesním k práci Kontrolního výboru, že podle zákona o obcích pro 

výkon, který má Kontrolní výbor, nepotřebuje souhlas zastupitelstva. 

Paní Poláčková: Komu je podřízený Kontrolní výbor, zastupitelům nebo starostovi?  

Pan starosta: Znovu opakuji, že nepotřebuje souhlas OZ. 

Paní Poláčková: Tady je nepsané pravidlo, že my, jako zastupitelé bychom měli vědět to, co 

se bude kontrolovat. Tak jako to činí Finanční výbor, kde zastupitelé vědí, co se bude 

kontrolovat. A ne, že se přiběhne na úřad, něco se vytáhne a teď teda jdeme na to. Teď k tomu 

traktoru. Pokud vím, řeší se GPS-  navigace. 

Pan starosta: Je nefunkční. 

Paní Poláčková: Kdy jste zjistili, že je nefunkční? 

Pan starosta: Teď při kontrole. 

Paní Poláčková: Za nás, kdy jsme přebrali traktůrek, jsme každý měsíc vedli knihu jízd. 

Pan Katzer: Poslední data tam jsou z března 2019. Od března 2019 tam není nic. 

PaníPoláčková: To je zvláštní. 

Pan Katzer: Stav se, ukážu ti to. 

Pan Černý: Montáž GPS modulu na obecní traktůrek se provedla v roce 2016. Montáž 

provedla firma z Dobrušky. Funguje to online. GPS modul potřebuje 12 V napájení. Pokud 

modul nefunguje, oslovte firmu, ať to opraví. Modul nejenom dělá knihu jízd, ale i kontroluje 

pracovní dobu zaměstnance. 

Pan Fiedler: Nicméně, tohle se nedělalo, takže jsme to rozporovali. 

Pan Černý: Mělo by se to dát do pořádku, každý rok se platí faktura za něco, co nefunguje? 

Pan Novotný: Měli byste poděkovat Markétě, že se ozvala, že se teď dělají kontroly. 

Paní Poláčková: Co se týká opravy komunikací, určitě všichni víte, že č.p. 50 je před naším 

domem. Doklad žádný neexistuje. Doporučujeme, abyste si to vyřešili se Správou silnic sami. 

Byla tam havárie – havárie kanalizace, probíhal tam překop silnice, instalovala se tam 

chránička pro veřejné osvětlení. Takže když se to tam rozkopalo, přišlo nám zcela 

samozřejmé, že obec to dá do pořádku. Nepřijde mi, že by to bylo něco tak závažného, 

abychom se měli z něčeho takového zpovídat. Je to pár metrů, nevzpomenu si kolik, tato část 

silnice není Správou silnic udržována, určitě by šlo vyřešit, že by nám ji kraj nechal. Nákup 

budovy č.p. 15. Doporučila bych podrobné přečtení té rezervační smlouvy, protože ta kauce 

50 000 Kč byla vratná, v žádném případě jsme nevystavili s paní Jelenovou svým podpisem, 

že by obec o peníze přišla. Citace části rezervační smlouvy. V tu dobu zájemců o koupi byla 

opravdu řada a my jsme prosili pana Čejpu, aby nám počkal, než se bude dělat v obci 

dotazníkové šetření, než to zastupitelstvo schválí. 

Pan Novotný: I my jsme byli zájemci o koupi. Měli byste poděkovat Markétě, že zhodnotila 

peníze. 
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Paní Poláčková: Jsou to nejlépe uložené peníze. 

Pan Fiedler: To je věc názoru. 

Pan starosta: Rezervační smlouva je v zásadě vratná, nicméně další odstavec říká, že pokud 

nedojde ke koupi, smluvní strana platí pokutu ve výši rezervační smlouvy, to znamená 

50 000 Kč. Obec by o peníze přišla. 

Pan Lukášek: Pane Fiedlere, při minulém zastupitelstvu jste říkal, budu citovat, že v 

kontrolním výboru jsme se dohodli, že se sejdeme 1 x ročně, mrzí mě, že tento váš výrok se 

v zápise vůbec neobjevil. Protože na základě tohoto výroku jsem vystupoval, že je smutné, jak 

si představujete činnost Kontrolního výboru. Předám vám plán práce, který měl náš Kontrolní 

výbor. 

Pan Fiedler: Nemusíte, já jsem si stáhnul veškeré podklady. 

Pan Lukášek: Vy jste neměl ani čas v době nemoci vypracovat plán. 

Pan Fiedler: Stáhl jsem si veškeré podklady a vůbec mi nevyšlo, že jste se podle plánu sešli 

4 x. 

Pan starosta ukončil debatu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí zprávu z Kontrolního výboru. 

Výsledek hlasování: Pro:  4 Proti:  1 (p. Poláčková) Zdrželi se: 1 (p. Novák) 

 

17. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – Povodí Labe, s.p. 

Jedná se o pozemek vedle propustku, je to připravováno pro místo pro přecházení, 4 m2 jsou 

Povodí Labe, tak by mělo být zřízeno věcné břemeno k tíži jejich pozemku. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 

6DHM210216–mezi obcí Povodím Labe, státní podnik a obcí Černčice. 

Výsledek hlasování: Pro:   6  Proti: 0  Zdrželi se:  0 

 

 

18. Ostatní, aktuality 

Informace pana starosty: 

a) vývoj rekonstrukce silnice – u Tylšových je dokončena část propustku, jakmile to 

bude hotové, měla by se začít druhá část tak, aby to zůstalo průjezdné. 
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b) jízdní řády – od pondělí bude probíhat rekonstrukce silnice Jaroměř – Rychnovek. 

Některé spoje z Vršovky, přes Černčice, Bohuslavice, Rohenice a Slavětín budou 

jezdit až do Rychnovka, kde bude navazující vlakový spoj do HK. Jízdní řády už visí 

na obecních stránkách, na prodejně, ve vývěsce. 

c) Minulé zastupitelstvo jsme schvalovali záměr o využití pozemku ve Vršovce 

společností Evrovia. Nakonec se rozhodli, že pozemek nevyužijí, do konce června by 

měli dát pozemek do původního stavu. 

d) Umístění pevného radaru v Černčicích– řešil jsem to s vrchním strážníkem, který 

komunikuje s firmou, která vydává posudek. Oni nedoporučili místo vedle zastávky. 

Jediné místo, které odborníci doporučují je místo směrem na Nové Město u č. p. 1. 

Bavil jsem se s panem Lukáškem, není to na jeho pozemku, ale sousedí to s jeho 

pozemkem. Je otázka, zda na takovém místě radar chceme, pořizovací cena krabice je 

250 000 Kč, kterou musí uhradit obec. Radar měří z obou směrů. 

Paní Netíková: Kde přesně to bude? 

Pan starosta: Ukážu po zastupitelstvu, můžeme se podívat. 

Paní Netíková: Za křižovatkou už to nemá smysl. 

Pan starosta: Souhlasím s vámi, ale vedlo by to ke snížení rychlosti. 

e) Rekonstrukce třídy ve škole – celkové náklady na materiál byly 57 177,49 Kč, práce 

byla za 8 750 Kč, celkem tedy 65 927,49 Kč.  

Paní Poláčková: Aby se ještě v inventurách upravila cena. 

Pan starosta: V inventurách je to v pořádku. 

f) Pískovcové kvádry- jsou na soukromém pozemku pana Tláskala, nemá problém s tím, 

aby se přemístily, musíme rozmyslet, kam by se daly. 

 

19. Diskuse 

Pan Fiedler: Vytiskl jsem si minulý zápis, kde jsem reagoval na odpověď paní Seidlové, že 

vám to přišlo málo, reagoval jsem - otázka je: jak často, odpověď je: podle potřeby a pro 

potřeby obce. 

Pan Lukášek: Je to v rozporu, pan Fiedler skutečně prohlásil, že jsme se dohodli, že se 

sejdeme 1 x ročně. Zaprotokolujte to, že jsem to takto řekl. 

Paní Poláčková: Chci požádat, zda by bylo možné zveřejnit moji rezignaci jako přílohu 

k zápisu. Chtěla bych požádat pana Katzera o vysvětlení, my jsme tam řešili ten materiál. My 

všichni víme, o co jde, ale kdo si přečte zápis, neví. Po roce jste mně vrátili protokol, který 

byl v pořádku, chtěla bych to všechno uzavřít a veřejně uvést, že jste neměli k tomu výhrady, 

jen k nákupu materiálu na zavlažování, který jakoby nebyl. Vůbec nedošlo k tomu, že se ten 

materiál nakoupil. Vysvětli, jak to tenkrát vlastně vzniklo. 
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Pan Katzer: Nevím,jak to vzniklo, jenom vím, že paní Jelenová dala do zápisu, že materiál 

byl nakoupený u pana Ježka. 

Paní Poláčková:Ty, jako zastupitel jsi vzal za svoje, že to budete dělat. 

Pan Katzer: My jsme připravili projekt, který se nachystal, ale na dalším jednání jsme 

neodsouhlasili, že se to bude dělat. Byl to projekt zhruba za 100 000 Kč. 

Paní Poláčková: Můžeš nám říct,proč se nedělal? 

Pan Katzer: Protože zrovna paní Tomanová říkala, že je to moc peněz. Takže jsme se 

nakonec na pracovní schůzce nedomluvili, že se to bude dělat. Proto jsem byl překvapený, že 

něco takového se vůbec v zápise objevilo a že byl materiál zaplacený. Jediné, co se zaplatilo, 

bylo 2000 Kč za návrh projektu. 

Paní Poláčková: Můžeš říct, jak to teď vypadá? Jestli to budete dělat nebe nedělat? 

Pan Katzer: V tuhle chvíli se to realizovat nebude. Dříve kurty chyběly, dnes tady máme 

2 navíc, je to nevyužité, je otázka, co budeme s areálem dělat do budoucna, zda rekonstruovat. 

V okolí hřišť přibývá a ubývá zájem o jejich využívání. Realizace se nechystá. 

Pan starosta: Součástí rekonstrukce sociálního zařízení by měl být projekt na jímku pro 

dešťovou vodu, kterou by šlo využít jak na splachování sociálních zařízení nebo na závlahu 

hřišť. Takže by se tento problém částečně vyřešil. 

Paní Netíková: Pane Fiedlere, kdy jste se dozvěděl o rezignaci paní Poláčkové? 

Pan Fiedler: Dozvěděl jsem se to od pana starosty. Považoval jsem to jako nestandardní 

řešení, když někdo opustí nějaký tým, tak by to měl říci nejdříve tomu svému předsedovi nebo 

kolegovi.  

Paní Netíková: Zeptám se další otázkou. 

Pan Fiedler: Kdo ti ty otázky připravil? 

Paní Netíková: To jsem si připravila sama. 

Pan Fiedler: Chodíš nachystaná, to je v pořádku. 

Paní Netíková: Kolik jsi oslovil kandidátů z opozice a kdy? 

Pan Fiedler: Oslovil jsem pana Stonjeka před zastupitelstvem a oslovil jsem dalšího 

kandidáta dříve, kdyby nebyl pan Stonjek.  

Paní Netíková:Proč jsi neoslovil jiného kandidáta z opozice, byla nás tady hromada. Proč jsi 

neoslovil pana Nováka? 

Pan Fiedler: Protože byl nemocný. 

Paní Tomanová: Přijde nám nešťastné to, že kontrolní komise je obsazená pouze lidmi 

z jedné strany. Můžete si to dovolit. Ale my jsme zachovávali v našem předchozím 

zastupitelstvu pravidlo, že v každé komisi seděl někdo z opozice, aby byla nějaká objektivita. 
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Toto bohužel nepůsobí dobře na spoustu lidí. Za námi stálo mnoho voličů, kteří to sledují. 

Není to v pořádku. 

Paní Pavlátová: Musím opravit paní Tomanovou, Kontrolní nebo Finanční výbor měla vždy 

jedna strana, nebylo to promíchané. 

Paní Poláčková: Máš pravdu, ale svobodně jste si mohli vybrat. 

Paní Pavlátová: Nebylo to tak, nechci se tady hádat. 

Paní Netíková: Zeptám se pana starosty, zda s takovým postupem souhlasí, aby byl pan 

Stonjek oslovený těsně před zastupitelstvem? Vždyť nás tady byla hromada, proč se to 

nenabídlo někomu jinému? 

Pan starosta: Přiznám se, že kdyby to byl pan Stonjek, souhlasil bych. S ním je spolupráce 

objektivní. Je lidský, dokáže říct věci nahlas a z plných plic bez ohledu na to z jaké strany je. 

Paní Poláčková: Mrzí mě, že takto konstruktivní jste nebyli, když jste byli v opozici, sami 

vidíte, jakým obrovským přínosem je pan Stonjek. 

Pan Černý: Byla provedena rekonstrukce podlahy na věži hasičárny, zjistili jsme, že střecha 

je v havarijním stavu, žlaby jsou zrezivělé.Chtělo by to co nejdříve zrekonstruovat. Prosím, 

abyste to dali do plánu a začali řešit. 

Pan starosta: Děkuji za informaci. Můžete přijít i na úřad. Vidíte, že se věci snažíme hned 

řešit. 

Pan Černý: Je vypuštěný rybník, to je hlavní zdroj zdroj požární vody, chtěl bych vás 

poprosit, zda byste mohl označit a umožnit zpřístupnění dalších dvou nádrží, ve kterém nám 

brání zaparkovaná auta. Kdybyste od nás potřebovali nějakou pomoc, nemusí přijít včas. 

Pan Černý: Budou se stříkat chodníky? 

Pan Katzer: Pan Čtvrtečka už chodníky stříká. 

Pan starosta: Stříká se až teď, deštivé počasí nedovolilo stříkat dříve. 

Pan Černý: Šla by posíct pravá strana Tláskaláku? 

Pan starosta:Je zrekonstruovaný křížek, je na původním místě a vypadá velice pěkně. Mělo 

by se zapracovat na okolí, měla by tam být lavička, přístupná cesta. 

Jednal jsem se Správou železnic, že před vlakovou zastávkou bylo několik hromad suti. 

Podařilo se je odvézt. Bavil jsem se s nimi z hlediska údržby zimní nebo letní, sami se 

přiznali, že měli vloni smlouvu s firmou, která byla nefunkční, letos doporučili jinou firmu, 

která by údržbu měla zajišťovat. Říkal jsem jim, aby podali zprávu, pokud by to nezvládli, 

abychom mohli včas reagovat. 

Paní Poláčková: Určitě jste si všimli, že v aleji přibyly lavičky. Naše obec činnost spolku 

podpořila proplacením faktury za infopanel ve výši 14 500 Kč a prken na lavičky za 

8 000 Kč. Děkuji obci za finanční příspěvek. Lavičky jsme vzali ze dvora za školkou, kde 

byly vyřazené. Děkuji všem, kteří přišli pomoci. Přibyla i vývěsní tabule. 
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Pan starosta: Musím říct, že to vypadá pěkně, cesta už tak pěkně nevypadá. Snažil jsem se 

firmy Eurovia zeptat, jestli nemají nějaký využitelný materiál. Frézink není úplně vhodný. 

Ostatní materiál je už určený k drcení, museli by nám ho prodat a vyjde nás to jen o trochu 

levněji, než když tam dáme lepší (nový) materiál, který by si cesta zasloužila. 

Paní Poláčková: Bylo by dobré, kdyby přibyla nějaká suť, nějaký materiál, protože tam jsou 

velké díry, velké kaluže. 

Pan starosta: S tím se počítá. 

Pan Černý: Jak to vypadá se spodní cestou, která se teď používá k objížďce? Cesta se začíná 

rozpadat. Budou to hlídat policisté? 

Pan starosta: Ano, jednou už na tomto místě hlídkovali, říkali, že teď toho mají hodně. 

Pokusím se s nimi domluvit, aby byl dohled zvýšený.  

Paní Poláčková: Prosím pana starostu, aby se vše zdokladovalo, vyfotilo. Tímto způsobem 

jsme od Eurovie vymohli, že na své náklady dali silnici do pořádku. 

Pan starosta: Situace se zlepšila v tom směru, že už navigace odklání dřív a auta se našemu 

úseku vyhnou. 

Pan Novotný: Za školní zahradou se zakládá vrakoviště. 

Paní Poláčková: Řešila to už paní Jelenová. Vyhledat, komu auta patří a pokud se to nezjistí, 

nahlásit policii. 

Pan starosta: Není to tak jednoduché, že policie může auto odtáhnout, zákon se teď změnil. 

Obec může nechat odtáhnout, ale musí dokázat, že je to vrak. 

Pan Novotný: Je to i na jiných místech. Já si také nemůžu podnikat na obecních místech. 

Nemám nic proti Jirkovi Poláčkovi, ale auta u obecní nádrže překáží. Když jedou dvě auta 

proti sobě, musí jedno zpomalit. To samé u školy. Kafka, ten má dříví na obecní cestě. 

Pan starosta: U nádrže parkování bude řešit projekt, bude povoleno jen podélné parkování 

pro 2 až 3 auta a bude určeno místo pro případný zásah hasičů. 

Paní Tomanová: Já mám dotaz, který se týká zprovozňování Čejpova domu. Dům byl předán 

s inventářem, zajímá mě, jak jste nakládali s věcmi, které v domě zůstaly? Jsou tam věci staré 

k vyhození, ale jsou tam i věci cenné, které mají nějakou hodnotu. Nějaká transparentnost by 

měla být, veškerý inventář máme nafocený, byla provedena inventarizace. 

Pan starosta: Likvidovaly se věci, které byly k nepoužití, ostatní věci se donesly na půdu 

nebo do vedlejších místností. 

Pan Katzer: Dole ve dvou místnostech byla použitelná kredenc, tu jsme odstěhovali zpátky 

do kuchyně, byly tam kamna, která se přenesla nahoru, kolo, které se odneslo dolů. Do 

kontejneru jsme odnesli starý sporák, starou lednici, vysavač, to znamená pár drobných 

elektronických věcí a pytel přebraného nepoužitelného materiálu, který v té místnosti už 

přebraný byl. Nevyhodilo se nic, co by mělo nějakou hodnotu. Fotografie z předávání mám, 

jestli někdo chce, můžeme si to projít a zkontrolovat. 
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Pan starosta: Nechal se i dřevěný regál. 

Pan Katzer: Regály nejsou v ideálním stavu, jsou prolezlé červotočem, ale ten, co zůstane 

v čele, jsme nechali, zůstane tam prodejní pult, rozebrali jsme regál z vedlejší místnosti. 

Paní Tomanová: Jsou tam věci, které mají dnes už historickou hodnotu, pan starosta ví, že 

můj syn nabízel, kdyby se jednou dům upravil, udělal by zadarmo jednoduchou miniexpozici 

koloniálu. Jsou tam zachovány staré váhy, závaží, ošatky? 

Pan Katzer: Samozřejmě. Váhu jsme odnesli do sklepa. 

Paní Netíková: Zeptám se na autobusovou zastávku. 14. listopadu jsem se zeptala, jak to 

s autobusovou zastávkou vypadá, už máme léto a autobusová zastávka stále není. Lavička tam 

zůstala, ale ráno je mokrá, nedá se na ni sednout ani položit taška. Byla jsem překvapená ze 

zastávky v Bohuslavicích, kde mají starou, provizorní zastávku postavenou, která svou funkci 

plní. 

Pan starosta:Myslel jsem si, že proces schvalování půjde rychleji. Je to součástí celého 

projektu, mělo se to soutěžit najednou, ale bylo tam vícero subjektů, které se do toho vložily. 

Projekt se upravoval, realizace se zpozdila. Jen co dostaneme povolení, začali bychom 

s realizací této zastávky, další věci by pak navazovaly. 

Paní Tomanová: Můžete stanovit časový termín? 

Pan starosta: Musíme získat stavební povolení. Teď je to na úřadě, jestli to rozhodnou do 

týdne nebo do 14 dnů, nedokážu odhadnout. 

Pan Novák: Stavební povolení na zastávku? 

Pan starosta: Ne, na celý projekt včetně zastávky. 

Pan Novák: A co provizorní řešení? 

Paní Tomanová: Lidé jsou ve veliké nepohodě. 

Pan starosta:Je to v místě, kde hodně fouká, provizorní řešení je z hlediska bezpečnosti 

nerealizovatelné. Není možné nainstalovat zastávku bez ukotvení. 

Pan Lukášek: Chtěl bych se vyjádřit k záležitosti křižovatky. Když se bavíte o chodníkách, u 

nás se počítalo s obrubníkem chodníkovým, je to ve svahu, když se projektanti přijeli podívat, 

uznali, že je to hloupost, že tam musí přijít palisády. Když je to ve svahu, původně počítali, že 

je to na rovině. Toto se upravilo a akci jsme tím nijak nezpozdili. Zúčastnil jsem se v květnu 

kontrolního dne a mám velké obavy z vody, která půjde na Černčice. Žádal jsem projektanta, 

zda mají spočítané od vodohospodářů, kolik vody bude. Od Bohuslavic jsou hluboké příkopy, 

z Valáškova kopce jde vše na Černčice, od Nového Města byly dříve jenom mělké příkopy, 

voda v nich tekla pomalu. Teď se udělají hluboké příkopy, voda v nich poletí. Proto jsem si 

prostudoval dokumentaci, kde se třeba uvádí, že z těch polí to jde pouze ze 3,2 ha. To jsem 

začal zpochybňovat. Když si vezmeme celé Hranice i z Kozmánku, všechna voda jde na 

Černčice. Dále se tam používá koeficient 0,2, to je jakýsi vodohospodářský koeficient. 

Největší problém je průtočnost Černčického potoka. Díra, která je pod tratí, je dimenzovaná 
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podle jejich výpočtů. Nedokážu odhadnout, zda se to počítá na padesátiletou vodu, ale mám 

v paměti rok 1999, kdy jsem tam měl u syna 1,5 m vody v domě. Bylo tam jedno řešení, které 

bylo reálné. Když se tady dělala železnice, když se rozkopávaly koleje, byla šance, aby se u 

Tláskalového šraňku, aby se udělal průraz pod tratí a aby voda, která jde z Hranic, mohla tudy 

odtéct a jít do mlýnského náhonu do Metuje. Bylo by to proveditelné, jenže tam je jeden 

zádrhel. Když se dělal projekt na železnici, tak bývalý pan starosta nevznesl vůbec žádné 

připomínky. Já mám strach, že vody na Černčice poteče zrychleně moc. Dříve v prostoru mezi 

kolejemi a silnicí byla jakési propadliny, retenční nádrž (v místech Tláskalova šraňku), které 

mohly částečně vodu pojmout. V technické zprávě počítají s tím, že voda částečně zasákne a 

nějakými stroužkami to půjde kolem. Zhlubokých příkopů to nepůjde do stran na pole, vše 

poletí na Černčice. Bylo by vhodné ještě zkusit, zda by nebylo možné průraz u Tláskalova 

šraňku zrealizovat. Podstatná část vody by odešla do mlýnského náhonu po 400m. Pokud by 

se toto nepodařilo, s panem starostou jsem mluvil o tom, zda neodvrátit sklon 

směremk Novému Městu. Chtěl bych poprosit, aby se toto nepodcenilo, aby byla snaha situaci 

řešit. Mně už to třeba nepotká, ale pro budoucí generace, svést takové množství vody na 

Černčice je hrozba. 

Pan starosta: Pan Lukášek ví, že situaci řešíme, bude kontrolní den, kde chceme tuto 

problematiku otevřít, abychom viděli projektovou dokumentaci, jak to je. Nejsem si jistý, zda 

nás Správa železnic pustí pod opravenou železnici. Věřím, že se najde řešení. 

Pan Lukášek: Chtěl bych vám, pane starosto, poděkovat, že máte zájem připomínky občanů 

řešit. 

Pan Poláček J.: Martine, máš připomínky se zaparkovanými auty, ale jestli pamatuješ, když 

jsi podnikal s auty ty, parkoval jsi na cestě také. 

Pan Fiedler: Doplnil bych jednu věc k opravě křížku. Celou opravu prováděl pan Bohuslav 

Effenberk. 

Pan starosta: Já jsem mu za to děkoval. Prosím, aby poděkování bylo i v zápise. 

Paní Poláčková: Já mu za to také děkuji, navázali jsme spolu spolupráci, pan Effenberk 

sháněl litinový křížek, který se koupil v provizoriu, velkou zásluhu má i pan Kumprecht, který 

nás navedl, kde je uschovaný, poděkování patří i panu Rouskovi, který křížek opatroval. 

Pan starosta: Všem děkuji, přeji pěkný den, mějte se hezky, nashledanou. 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20:34 hodin. 
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice konaného dne 9. 6. 2021 od 

18.30 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) Zastupitelstvo obce Černčice projednalo hospodaření obce a Závěrečný účet obce 

za rok 2020 a schvaluje hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok 2020 

s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

4) Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020. 

5) Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace 

ZŠ a MŠ Černčice za rok 2020 a schvaluje převod zisku ve výši 46 762,23 Kč 

do rezervního fondu organizace. 

6) Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí výběr dodavatele pro Rekonstrukci 

obecní prodejny č.p. 3 a schvaluje jako vítěznou nabídku od společnosti Václav 

Daněk-LAGUNA v částce 6 311 191,31 Kč vč. DPH a pověřuje starostu 

uzavřením SOD. 

7) Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje zadávací dokumentaci pro zadávací řízení 

na Stavební úpravy školky v Černčicích. 

8) Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace na 

akci Revitalizace obecní nádrže – Obec Černčice.   

9) Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí informace z realizace první části 

akce Revitalizace obecní nádrže – Obec Černčice a to z části odbahnění rybníka 

vč. likvidace sedimentů, kde při realizaci bylo zjištěno, že množství sedimentu 

několikanásobně překračuje množství sedimentu dle projektu.  Zastupitelstvo 

obce Černčice schvaluje vícepráce při odbahnění rybníka ve výši 153 918 Kč vč. 

DPH a pověřuje starostu uzavřením dodatku k SOD. 

10) Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje jako technický dozor investora a odborné 

technické pomoci při realizace zakázek Rekonstrukce a úprava septiku 

s pořízením nového biologického filtru pro ZŠ a Septik s filtrem pro tělocvičnu 

na pozemku p.č. 71 v k.ú. Černčice Václava Stonjeka s nabídkou 16 614 Kč za 

akci Rekonstrukce a úprava septiku s pořízením nového biologického filtru pro 

ZŠ a s nabídkou 26 136 Kč za akci Septik s filtrem pro tělocvičnu na pozemku 

p.č. 71 v k.ú. Černčice. P. Stonjek není plátcem DPH. 

Dále Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje jako koordinátora BOZP u zakázek 

Rekonstrukce a úprava septiku s pořízením nového biologického filtru pro ZŠ a 

Septik s filtrem pro tělocvičnu na pozemku p.č. 71 v k.ú. Černčice Ing. Vladimíra 

Fiedlera s nabídkou 6 500 Kč za akci Rekonstrukce a úprava septiku s pořízením 

nového biologického filtru pro ZŠ a s nabídkou 6 500 Kč za akci Septik s filtrem 

pro tělocvičnu na pozemku p.č. 71 v k.ú. Černčice. P. Fiedler není plátcem DPH. 
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11) Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021. 

12) Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje cenovou nabídku na projektovou 

dokumentaci na Sociální zázemí v tělocvičně od společnosti ATELIER 11 

HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. v ceně 195 tis. Kč bez DPH a dále schvaluje cenovou 

nabídku na Rekonstrukci chodníků v Černčicích od Miroslava Dohnala v ceně 

207 tis. Kč bez DPH. 

13) Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního 

fondu Královéhradeckého kraje č. 21RRD10-0072. Jedná se o podporu na 

kompenzaci části nájmu prodejny v obci Černčice. 

14) Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IV-12-2019938/VB/1-Černčice-knn pro čp. 6 – MŠ mezi obcí 

Černčice a ČEZ Distribuce, a.s. 

15) Zastupitelstvo obce Černčice nesouhlasí s odprodejem obecních pozemků, které 

se nacházejí uvnitř areálu pobočky Správy státních hmotných rezerv. 

16) Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí zprávu z Kontrolního výboru. 

17) Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 

6DHM210216–mezi obcí Povodím Labe, státní podnik a obcí Černčice. 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


