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Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 18. 8. 

2021 od 18.30 hodin v tělocvičně 

Přítomni: Ing. Martin Machů, Tomáš Katzer, Ing. Vladimír Fiedler, Jaroslava Jelenová, Mgr. 

Miroslava Ježková 

Omluvena: Ing. Jiří Novák, Mgr. Markéta Poláčková 

Hosté: dle prezenční listiny 

 

1. Zahájení a schválení programu 

Starosta zahájil zasedání v 18:30 hodin, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 5 

členů zastupitelstva, 2 členové se řádně omluvili, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Paní 

Poláčková i pan Novák byli seznámeni s programem a souhlasili, že uvedené body programu 

se mohou projednávat i bez jejich přítomnosti. Starosta seznámil přítomné s návrhem 

programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. 

Navrhovaný program: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky 

3. Schválení výběru dodavatele v rámci veřejné zakázky „STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLKY 

V ČERNČICÍCH“ a SOD 

4. Schválení zadávací dokumentace pro výběrové řízení na Zřízení autobusových zastávek, 

rozšíření a opravu chodníků, parkovacích stání, zřízení kontejnerových stání, úprava 

zeleně a VO 

5. Schválení Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti 

se Správou silnic Královéhradeckého kraje 

6. Schvální daru jedné z postižených obcí tornádem v Jihomoravském kraji 

7. Schválení nabídky na opravu štítu na stodole za školkou 

8. Zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p.č. 160/64 a dále části pozemků p.č. 

212, 219 a 72/1 

9. Rozpočtové opatření č. 4/2021 

10. Ostatní, aktuality 

11.  Diskuze 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje navržený program.  

Výsledek hlasování: Pro: 5   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. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice určuje ověřovatele zápisu pana Tomáše Katzera a 

Ing. Vladimíra Fiedlera a zapisovatelku Mgr. Miroslavu Ježkovou. 

Výsledek hlasování: Pro: 5   Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

3. Schválení výběru dodavatele v rámci veřejné zakázky „STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLKY 

V ČERNČICÍCH“ a SOD 

Na minulém zastupitelstvu bylo schváleno zadání výběrového řízení na rekonstrukci mateřské 

školy. Zadání výběrového řízení prováděla firma Profesionálové Hradec Králové. Zadávací 

cena byla stanovena na 9 650 000,- Kč. Do výběrového řízení se přihlásili 2 uchazeči, kteří 

předložili kompletní nabídky. Jedna je společnost Marhold s částkou 11 062 013,82 Kč bez 

DPH. Druhá nabídka je od firmy Kerson spol. s r.o. se sídlem Dobré za 10 386 735,92 Kč bez 

DPH. V rámci výběrového řízení byla vyhodnocena jako výhodnější firma Kerson spol. 

s r.o., přestože došlo k navýšení oproti zadávací ceně o 736 000,- Kč. S ohledem na nárůst cen 

materiálu, které v současné době jsou, i po konzultaci s firmou Profesionálové jsme se shodli, 

že jejich nabídka je slušná. Realizace je samozřejmě pod podmínkou, že bychom získali 

dotaci. Náš projekt v prvním kole schválen nebyl. Byl obrovský převis žádostí 

(desetinásobek). Zatím Ministerstvo financí uvolnilo 480 mil. Kč., žádosti tam jsou za 

4,7 miliard. Přesto bylo doporučeno, abychom schválili dodavatele, kdyby dotace nedopadla, 

můžeme odstoupit od smlouvy, kdy dopadla, realizace musí být zahájena téměř ihned. 

Paní Jelenová: Měli jsme možnost se účastnit výběrového řízení on-line, nakonec to nebylo 

vůbec přístupné, proč? 

Pan starosta: Nevím, neměl jsem informaci, že Vám to nefunguje a dozvěděl jsem se to až 

z Vašeho e-mailu. V Hradci on-line přístup fungoval. Příště doporučuji hned volat, aby se 

problém hned řešil. Kompletní nabídky jste všichni dostali, seznámeni jste byli. Je to nový 

způsob komunikace, při výběrovém řízení nejsou účastny ani přihlášené firmy. Dokud to 

neschválí zastupitelstvo, nedozví se ani výsledek. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje v rámci veřejné zakázky „STAVEBNÍ ÚPRAVY 

ŠKOLKY V ČERNČICÍCH“ rozhodnutí o výběru dodavatele, kterým je účastník 

č. 2  Kerson spol. s r.o. se sídlem Dobré 80, 517 93 Dobré, IČ: 455 36 040, jehož nabídka 

dosáhla v rámci celkové hodnocení nejnižší nabídkové ceny a z tohoto důvodu byla 

vyhodnocena jako nejvýhodnější. Nabízená cena je 10 386 735,92 Kč bez DPH. 

Na základě shora uvedeného pověřuje zastupitelstvo obce starostu obce k podpisu 

Smlouvy o dílo s vybraných dodavatelem. 

 

Výsledek hlasování: Pro:  5 Proti:  0  Zdrželi se:  0 
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4. Schválení zadávací dokumentace pro výběrové řízení na Zřízení autobusových zastávek, 

rozšíření a opravu chodníků, parkovacích stání, zřízení kontejnerových stání, úprava zeleně 

a VO 

Je to projekt, který navazuje na projekt rekonstrukce silnice. Jedná se o to, že by se v rámci 

projektu udělal nový chodník za železnicí, který by navazoval na současný, navazoval by na 

místo pro přecházení, které směřuje na opěrnou zeď u Pavla Tylše, dále by navazoval na 

chodník, který bude hotový v rámci rekonstrukce silnice. Za přechodem pro chodce směrem 

na Vršovku by se udělal celý chodník včetně chodníku u požární nádrže. Součástí jsou i dvě 

nové autobusové zastávky, úprava zeleně parčíku, osvětlení v této části obce. Osvětlení v části 

obce na Vršovku je ve špatném stavu, několikrát došlo k přerušení kabelu, máme to teď 

propojeno provizorně. V projektu budou udělány nové hodiny na sloupu u zastávky, bude mít 

samostatná elektroměr, spínač a nebude závislý části obce pod železnicí. Nově osvětlena bude 

i křižovatka včetně přechodu pro chodce. V projektu jsou ještě 2 nová kontejnerová stání. 

Jedno za požární nádrží, předpoklad je umístění dvou kontejnerů na plast a jednoho na papír, 

druhé stání je za školou s prostorem na 3 kontejnery. Předpokládaná cena je 2 900 000,- Kč 

bez DPH.  Vyhlásíme výběrové řízení, oslovíme firmy, které nám dají nabídku a předpoklad 

je, že v září na zastupitelstvu by se schvalovala firma, která zakázku provede. Prioritou je, aby 

se začalo se zastávkami, výkopy pro nové veřejné osvětlení a alespoň částí chodníků. 

Pan Stonjek: Informace pana starosty jsou dostačující. 

Paní Netíková: Prioritou jsou autobusové zastávky, budou se dělat do konce roku?  

Pan starosta: Ano, budeme se snažit co nejdřív. 

Paní Tomanová: Do této zimy, do podzimu? 

Pan starosta: Ano. Jedná se o zastávky moderní, prosklené, se sedátkem. Podobná je ve 

Spech. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na 

Zřízení autobusových zastávek, rozšíření a opravu chodníků, parkovacích stání, zřízení 

kontejnerových stání, úprava zeleně a VO v Černčicích.  

 

Výsledek hlasování: Pro:   5 Proti:  0  Zdrželi se:  0 

 

5. Schválení Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti 

se Správou silnic Královéhradeckého kraje 

Máme dva projekty. Jeden je na chodníky, je schválený, je pravomocný. Dále je zde projekt 

na veřejné osvětlení, který je od roku 2019. Na veřejné osvětlení není kompletně stavební 

povolení. Toto je smlouva se Správou silnic ohledně umístění kabelů do chodníků a do 

komunikací, které tady jsou. Pod novou silnicí jsou už připravené chráničky pro osvětlení i 



4 
 

pro případný radar, aby nemuselo docházet k překopání silnice. Jde o to, že mají smlouvu, kde 

je kauce 57 536,- Kč s tím, že 50 % vracejí po splnění smluvních podmínek a 50 % po 

uplynutí záruční doby. Se Správou silnic je dohoda, že ve chvíli, kdy zrealizujeme chodníky, 

po zaměření chodníků kraj převádí obci zdarma chodníky do majetku obce, respektive 

pozemky, na kterých chodníky jsou. Chodníky, které realizujeme, jsou na pozemku Král. 

kraje, Správa silnic je spravuje a část na Povodí Labe, kde je věcné břemeno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě 

a omezení užívání nemovitosti mezi Správou silnic Královéhradeckého kraje a obcí 

Černčice s kaucí 57 536,- Kč.  

Výsledek hlasování: Pro:  5   Proti:  0  Zdrželi se:  0 

 

6. Schvální daru jedné z postižených obcí tornádem v Jihomoravském kraji 

Byl jsem se podívat ve všech čtyřech vesnicích zasažených tornádem. Tragédie je 

nepopsatelná, rozsah poškození je rozsáhlý. Sešel jsem se se starostou obce Lužice u 

Hodonína, který říkal, že tornádo poškodilo obecní majetek asi za 80 milionů korun, vzalo to 

zdravotní středisko, bytový dům a další. Obecní úřad a sokolovna zůstaly. Navrhuji, abychom 

této obci přispěli částkou 50 000,- Kč jako symbolický dar.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje dar ve výši 50 000 Kč pro obec Lužice u 

Hodonína, jako projev solidarity s obcí zasaženou tornádem a pověřuje starostu 

podpisem darovací smlouvy.  

Výsledek hlasování: Pro: 5   Proti:  0  Zdrželi se: 0 

 

7. Schválení nabídky na opravu štítu na stodole za školkou 

Nabídka je od Pavla Henyše. Je to stěna zezadu, která je ve špatném stavu a hrozilo by 

případné další poškození. V cenové nabídce je postavení lešení, osekání římsy, prostřik, 

jádrová omítka a štuk, finální nátěr fasádní barvou Primalex silikon 2×, kompletní materiál a 

práce. Nabídka je za 76 231,- Kč. V rozpočtu jsme měli vyčleněno 100 000,- Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje nabídku na opravu štítu na stodole za školkou ve 

výši 76 231 Kč od Pavla Henyše.  

Výsledek hlasování: Pro: 5   Proti:  0  Zdrželi se: 0 
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8. Zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p.č. 160/64 a dále části pozemků p.č. 

212, 219 a 72/1 

Obecní pozemek p.č.160/64 je u pana Kavalíra, za okály je obecní cesta a trojúhelníček, který 

je až k jeho domu a je obcí nevyužívaný, jedná se o cca 10 m2. Druhá žádost je od pana 

Miroslava Ježka, jedná se o části tří pozemků, které jsou v současné době oploceny a 

využívány panem Ježkem. 

Pan Ježek: Na mém sadu byl svah. Když se dělala obecní cesta k okálům, veškerá hlína se 

sem navozila, proběhla úprava terénu a byla ústní dohoda s obcí o tom, že plot se přesune 

nahoru. 

Pan starosta: Z mého hlediska bych neviděl problém. Dnes bychom schválili záměr prodeje, 

další podmínkou je, že by si pozemek žadatelé museli nechat zaměřit a po schválení záměru 

by na některém dalším zastupitelstvu mohlo dojít k odsouhlasení prodeje. 

Paní Jelenová: Jedná se o pozemek nad Esenderovými? 

Pan Ježek: Ne, jedná se o pozemek podél cesty. 

Pan Katzer T.: Můžete se podívat na nákresy, které zde máme. Jeden je směrem 

k Čejpovým, druhý je podél cesty, třetí je zanedbatelný. 

Pan starosta: Je to jen v rámci oploceného pozemku. Není problém se podívat na nákres, 

abyste věděli, o co se přesně jedná. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje záměr prodat část obecního pozemku p.č. 160/64 

a dále části pozemků p.č. 212, 219 a 72/1. 

Výsledek hlasování: Pro:  5   Proti:  0  Zdrželi se: 0 

 

 9. Rozpočtové opatření č. 4/2021 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2021. 

Výsledek hlasování: Pro:   5  Proti: 0  Zdrželi se:  0 

 

10. Ostatní, aktuality 

Chtěli bychom vás informovat o věcech, které se v Černčicích realizují. V současné době 

probíhá rekonstrukce rybníka. Poprosím pana Stonjeka, který dělá technický dozor, aby nás 

informoval. 

Pan Stonjek: Rybník je pořád vypuštěný, je odbahněný. Byly velké problémy s projektovou 

dokumentací. Sedimentu, který se vytěžil, bylo výrazně víc, než se v projektu předpokládalo. 
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Projekt předpokládal výšku sedimentu 35 cm. Prokázaná skutečnost je přes 1 200 m3, o víc 

než 800 m3. Projekt byl nedokonalý, k chybě se nikdo nechce znát. Obec tak nese náklady 

navíc. Výhodou bylo, že rozbor sedimentu vyšel příznivě, veškerý materiál se tak mohl 

vyvážet po dohodě se společností ZEPO na dočasnou skládku za kravín, s tím, že po 

vyschnutí je možné sediment rozvozit po polích. Uložení je bezplatné. Navýšení vyvážení je 

170%, ale vlastní navýšení dělá 150 000,- Kč, takže poměr ceny k vyvezenému materiálu 

vyšel příznivě. V současné době je opraveno upevnění břehu, je v zemi připraveno osazení, do 

kterého jsou položeny novodurové trubky, do kterých se budou zabetonovávat ocelové 

sloupky, na které se následně připevní dřevěný plot. Ten je v současné době ve výrobě. Do 

rybníka se mají osazovat ještě osazovat vodní rostliny, má se dělat úprava pozemku starého 

hřiště, kde se pohyboval bagr a je to tam rozbrázděné. Má se zde navážet ornice a upravovat 

povrh. Reálný předpoklad je do konce září. 

Pan starosta: Podle dotačního programu by to mělo být hotové do konce roku, budeme rádi, 

když to bude dřív. 

Pan Stonjek: Mimo projekt byl požadavek řešit stavidlo. Firma nakonec odmítla zakázku 

realizovat. Shání se nový dodavatel technologie stavidla. 

Paní Novotná: To je finální podoba rybníka? 

Pan Stonjek: Podle projektu se s tím víc dělat nemělo. 

Paní Novotná: Jestli celý rybník nebude obložený kamenem. 

Pan Stonjek: Myslíš místo těch panelů? Podle projektu je to v pořádku, oprava odpovídá 

rozsahu dotačního titulu, do kterého nemůžeme zasahovat. 

Pan Katzer J.: Jak je možný takový rozdíl sedimentu? 

Pan Stonjek: Projekt byl nedokonalý, začal se vytvářet za starosty Tylše před 5 lety, v té 

době došlo k zaměření sedimentu, existuje výkres, který zdokumentovává situaci. K chybě se 

nikdo nechce znát. Obci nic jiného nezbývalo. Mocnosti odvezeného sedimentu odpovídají 

skutečnosti. Vše je zdokumentované, zaměřené, vyfocené. 

Pan Katzer J.: Vyjadřovali jste se k tomu, že je tam dřevěné zábradlí? 

Pan Stonjek: Dřevěné zábradlí bylo v projektu, projekt byl hotový. Vedení obce převzalo 

projekt od Ládi Tylše. Dřevěné zábradlí v projektu bylo a na to byla dána dotace. Dovolili 

jsme si změnit sloupky, byly navržené dřevěné, za kovové pozinkované, dub by byl během 

5 – 6 let uhnilý. 

Pan starosta: Drobné úpravy jsme udělali, ale ne zásadní, dřevěné dubové zábradlí bude 

vypadat pěkně, ale nebude to mít nekonečnou životnost, bude se muset počítat s tím, že se za 

nějaký čas vymění. 

Paní Jelenová: Až se bude napouštět rybník, tráva se zatopí? 

Pan Stonjek: Pokud to není vodní rostlina, tak zahyne. Mají se vysazovat vodní plovoucí 

rostliny v počtu 400 kusů asi 4 nebo 5 druhů, které by vodu čistily. 
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Další investiční akce jsou septiky ve škole a u tělocvičny. Oba projekty jsou zrealizovány, 

jsou hotovy. Zásluhou pana Stonjeka se podařilo ušetřit nemalé finanční prostředky, je to něco 

přes 140 000,- Kč, 200 000,- Kč je dotace od kraje. Je to kompletně hotové, funkční. 

Tělocvična má kompletně nový septik a biologický filtr, škola má nový septik umístěný ve 

stávající jámě a biologický filtr. Zbývají ještě drobné úpravy – deponie za školkou je 

nutno odvést, v některých místech se zem propadá, je nutné dosypat, dorovnat terén. 

Pan Stonjek: Je to hotové. Bude se žádat o provedení kolaudace na obě zakázky. V rámci 

tělocvičny udělal pan Ježek ve sklepě nové rozvody kanalizace. Spolupráce s firmou byla 

velice složitá, protože to pro ně dělala subdodavatelská firma. 

Další akcí je rekonstrukce obchodu. Podařilo se vybrat firmu, se kterou je mnohem lepší 

spolupráce, rekonstrukce probíhá dobře.  

Pan Stonjek: Firma z kapacitních důvodů nastoupila o měsíc déle, než měla, jsme rádi, že 

takovou firmu máme, spolupráce mezi stavbyvedoucím a mnou funguje velmi dobře. Firma 

realizuje zakázku za ceny, které vysoutěžila, přestože ceny stavebního materiálu v současné 

době šly neuvěřitelně nahoru. Jsou hotovy všechny bourací práce, vevnitř veškeré dispoziční 

změny, v zadní části se provádějí omítky, je hotový elektro rozvod, rozvod zdravotechniky, to 

samé se realizuje v přední části prodejny, během 14 dnů budou okna, během 14 dnů by měli 

nastoupit na střechu, takže celkový termín 30. 11. bude splněn. Problém bude nesplnění 

termínu provozu prodejny do 20. září. Prodejna však funguje u Čejpů velmi dobře. 

K prováděným pracem nemám zásadní připomínky. 

Pan Katzer J.: Chtěl bych se zeptat na střechu. Bude kompletně nová krytina? 

Pan Stonjek: Ano. 

Pan Katzer J.: Střecha není tak stará. 

Pan Stonjek: Ale je špatná. Navíc dochází k tomu, že kvůli zateplení objektu se stávající 

krovy budou prodlužovat, aby byl zachovaný přesah, navíc v přední části bude přístřešek 

vsazený do stávající střechy. Na střeše bude stejná krytina, jako je na hospodářské budově za 

školkou. Krytina v imitaci tašek. 

Pan Fiedler: Doplnil bych informace. Dělám koordinátora bezpečnosti práce. S panem 

Štěpánem je opravdu dobrá spolupráce. Všechny požadované doklady, které požaduji, má 

k dispozici. Chtěl bych se zmínit k vícenákladům. Na stavbě jsou, jsou to věci opodstatněné, 

jsou způsobeny drobnými chybami v projektu. Jsou kolem 200 000,- Kč. Vše řešíme po 

dohodě s vedením obce, s panem Stonjekem, jsou to opodstatněné věci. Objevují se i 

méněpráce. 

Rekonstrukce silnice – máme nový asfalt, na několik dní nás to omezilo z hlediska 

průjezdnosti. Je předpoklad, že by silnice měla být otevřena dříve než 17. října, zhotovitelé 

však nechtějí mluvit o konkrétním datu, musí být hotové chodníky, vodorovné značení, 

potvrzení policie, že je vše v pořádku,… V Krčíně se dělala kompletní dešťová kanalizace, 

proto se bude asfalt pokládat na konci srpna, během září by silnice měla být otevřená. 

Spolupráce je dobrá, daří se podněty, které máme od občanů nebo od sousedů, do toho 
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zapracovávat, údržba silnic nebo stavba se snaží vyjít vstříc. Domluvili jsme se s Pavlem 

Tylšem, který má před domem úzký chodníček, je ochoten posunout plot tak, že dojde 

k rozšíření chodníku až na 1,20 m tak, že se na zastávku dá dojít bezpečně. Pozemek neprodá, 

pouze ho obci pronajme. V současné době se dělají chodníky, vpusti v příkopech, aby voda 

odtékala správně. 

Paní Tomanová: Předpokládám, že tam budou plynulé bezbariérové nájezdy. 

Pan starosta: Ano, v místech, kde bude přechod pro chodce, už teď vidíte, že jsou obrubníky 

sníženy.  

Další informací je umístění radaru. Panu Kultovi se nelíbil návrh umístění radaru u pana 

Lukáška, navrhl nové místo, kde měření rychlosti je namířeno přímo na přechod pro chodce. 

V září firma fyzicky přijde a věc probereme na místě. 

Přístavba sociálek u tělocvičny 

Pan Fiedler: Na minulém zastupitelstvu se schválil záměr na přístavbu sociálního zařízení u 

tělocvičny. Sociální zařízení se plánuje vzadu ve výklenku, kde by měla být nalepena 

přístavba. Máme zhotovenou studii, kterou projektovala firma z HK Ateliér A11. Ve studii je 

navržen zvlášť vstup pro ženy a pro muže, převlékárna, sprchy, záchody, jeden pro invalidy a 

místnost pro úklid. Ve chvíli, kdy bude venkovní akce nebo se bude sportovat venku, je toto 

ideální řešení pro použití záchodů bez vstupu do vnitřních prostorů tělocvičny. 

Pan starosta: Studie bude přístupná na OÚ k nahlédnutí nebo případným připomínkám. Na 

základě studie a připomínek by se dělala potřebná projektová dokumentace. 

12. Diskuse 

Pan Lukášek: Chtěl bych se vyjádřit ke křižovatce. Pane starosto, já jsem Vás žádal, abyste 

připomínkoval nesmysl, který tam udělali, že křižovatka od NM po pravé straně je bez 

obrubníku. Myslím si, že na takové kompletní silnici, jaká je, by to nemělo být. Vy jste mi 

odpověděl, že to není vysvažené, že to tam nejde dát a tím jste to uzavřel. Já jsem se zúčastnil 

kontrolního dne, byl tam i místostarosta pan Katzer a při jednání s panem Fialou vyplynulo, 

že se oni tak dohodli, že z dokumentace to nijak nevycházelo a není pravda, že nevychází 

svahy, protože teď tam budou dělat teprve šachtu. Na druhé straně je možné u té šachty jeden 

obrubník vynechat, aby voda mohla stékat do šachty. Jsem rád, že pan Fiala řekl, že to ještě 

zváží, situaci ještě posoudí, protože bychom byli jednou z mála obcí, kde na třech stranách 

křižovatky jsou obrubníky a na čtvrté je ukončení asfaltem a pak nějaká tráva, která by se 

nedala ani pořádně obsíkat. Na rozdíl od minula bych měl připomínku, že Vás žádám, abyste 

důsledněji řešil připomínky občanů. 

Pan starosta: Byl jsem na dovolené, nemohl jsem tam být fyzicky, informaci, kterou jsem 

Vám dal, byla informace od stavby. Nemohl jsem to fyzicky zkontrolovat, jak je to 

vyspádované, s tím, že pan Katzer pojede na kontrolní den a Vás jsem informoval o 

kontrolním dnu také, že tam bude i projektant. Z projektu to nebylo na začátku zřejmé, zda 

někde obrubníky budou a někde ne. Souhlasím s Vámi, že by to vypadalo lépe. Já pana Fialu 

budu kontaktovat a zjistím jeho vyjádření, zda to půjde nebo ne, ale nedokážu to za ně 
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rozhodnout. Pokud by to technicky šlo, jsem pro. Pan Katzer věděl, že i tato věc se má na 

kontrolním dnu probírat. 

Pan Lukášek: Kdybych já na kontrolní den nešel, tak by se vůbec o tom nejednalo, protože 

na pořadu jednání, jak pan Fiala říkal, to nebylo. Já jsem to znovu otevřel a přál bych si, aby 

se to dotáhlo v pořádku. 

Pan Katzer T.:  Pane Lukášku, pan Fiala Vám říkal, že v projektu je to takhle 

naprojektované, na místě jsme se shodli, že to vypadá zvláštně, že to na jedné straně není, ale 

i on Vám říkal, že i v Novém Městě je úsek, kde obrubníky na některých místech nejsou, že 

takové řešení se používá. To Vám tam vysvětloval. V době vzniku projektu nikdo 

nepředpokládal, že tam obrubník nebude a nikdo nešel do té hloubky, aby to zaznamenal. My 

jsme tam byli v době, kdy to bylo den před finálním asfaltováním. 

Pan Lukášek: Jsem rád, pane Katzer, že jste mě v tom podpořil. 

Pan Katzer T.:  Říkám, že to vypadá zvláštně, ale na druhou stranu říkáte, že pan starosta 

důsledně něco neřešil, ale to bylo trochu pozdě, v projektu je to tak naprojektované. On vám 

říkal, že je to jedna z variant toho, jak se to dělá. 

Pan starosta: Znovu říkám, že to budu urgovat, ale neslibuji, že to půjde, protože investorem 

je Správa silnic. 

Pan Katzer T.:  My jsme se snažili, vypadá to zvláštně, vždyť jste u toho byl, ale není to 

záruka toho, že teď tam někdo půjde a řízne do nového asfaltu atd. 

Pan Lukášek: Myslím si, že pokud to není uzavřené, tak se všechno dá řešit. Já jsem 

důsledně řešil průraz pod silnicí, když pan Tylš nic nepožadoval a přesto mi železniční 

stavitelství vyhovělo. Jistě je to v zájmu všech občanů, nejenom nás, kteří tam bydlíme. 

Člověk se nesmí nechat hned uchlácholit. 

Pan Katzer T.:  My uděláme všechno proto, aby to bylo, ale od vás není fér tady napadat 

starostu, že proto nic nedělá, to mně nepřipadá adekvátní. 

Pan Lukášek. Já jsem ho pouze žádal, aby důsledněji řešil připomínky občanů. Nechat se 

jenom odbýt, že tam nejsou spády, není dostačující. 

Pan Katzer J.: Já se jdu občas projít po té nové aleji směrem ke šraňkům a musím říct, že ten 

stav je tam hrozný. 

Paní Kobulská: Můžete být konkrétní? 

Pan Katzer J.: Tráva je neposečená, keříčky vůbec není vidět, tráva kolem laviček je 

posečená, ale zůstala tam ležet, takže když zaprší, bude hnít a bude to smrdět. Myslím si, že 

by bylo dobré, když si Spolek alej vzal na starost, aby ji udržoval. Prosil bych, abyste si 

udělali nějakou brigádu a dali to tam do pořádku. 

Paní Kobulská: Sečení bylo zajištěné na jaře. Je tam vysetá louka. Upozorňovali jsme, že ta 

louka se seče dvakrát, třikrát ročně, aby se rostliny mohly vysemenit. Ve chvíli, kdy se to 
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bude sekat každý týden, na té louce nic neporoste. I my doma na zahrádce jsme teď dělali 

druhou seč. Nerozumím teda tomu, že se Vám nelíbí, že v tuhle chvíli je vysoká tráva. 

Pan Poláček J.: Jestliže jsou takovéhle stromy a takováhle tráva, tak stromky nevydrží. 

Paní Kobulská: Tráva osečená bude, ale nebude to každý týden, jako sečete na zahrádce 

anglický trávník. 

Pan Katzer J.: Keříčky tam nejsou vůbec vidět. 

Paní Kobulská: Vám vůbec nemusí záležet na tom, jestli tam jsou keříčky vidět. Tráva 

potřebuje nějaký cyklus, aby mohla vykvést a vysemenit se. Tráva se sekla v červnu, další seč 

se dělá v srpnu. 

Pan starosta: Byla tady připomínka k tomu, že je to nutné udržovat. Tam je problém, že je to 

nová plocha, kde se vysemenilo spousta plevele apod., to samé je i na Bohuslavice, kde se 

vysázely nové stromky. Musel jsem několikrát urgovat údržbu silnic, jak sečení tady na 

Bohuslavice, tak i sečení směrem na Vršovku. Říkali, že byla silná zima, proto jim byly 

kráceny prostředky na letní údržbu, nemají na kompletní dvě seče. Nicméně jsem je 

upozornil, že stromky pak zahynou. Sečení se nakonec podařilo. 

Pan Katzer J.: Já jenom říkám, když se toho Spolek ujal, tak ať se o to stará. 

Pan Slabý: Můžu potvrdit, jel jsem tam dnes, po levé straně keříčky nejsou vidět a na pravé 

straně některé stromy mají už hnědé listy. Je to tam v zoufalém stavu. 

Pan starosta: Ukončuji diskuzi, jenom dodám, že pan Henyš, který tady seká okolí silnic, 

dostal pokyn, že pokud bude potřeba toto posekat, tak to udělá. Nechci však o tom 

rozhodovat, nejsem na to odborník, ale má pokyn, že pokud to bude potřeba, tak to traktorem 

poseká. 

Paní Tomanová: Byli bychom za Spolek rádi, kdyby nás obec podpořila v některých etapách 

sečení. 

Pan Černý: Zeptám se Tomáše, který nám slíbil, že natáhne vodu na roh ke kurtům. Jak to 

je? 

Pan Katzer T.:  Zapomněl jsem na to, protože to bylo před dovolenou, ale natáhnout tam 

hadici nevidím jako problém, který by se nedal vyřešit. 

Pan Černý.: Závlaha na kurtech se dělat nebude? 

Pan Katzer T.:  Na minulém zastupitelstvu jsme se domluvili, že se to dělat nebude. Byla to 

investice okolo 100 000 Kč a zastupitelstvo nerozhodlo, že se to dělat bude. 

Paní Netíková: Moje připomínka se týká prezentace obce o zveřejnění nevhodné fotky na 

veřejném portálu mapy.cz. Na jaře fotil v obci pan Jaroslav Čihák, který má uveřejněno na 

veřejném portálu mapy.cz mnoho fotografií nejenom z naší obce. Něco o tom víte? Fotil na 

požádání obce? Ze zvědavosti se ptám, kdo může vkládat fotky na veřejný portál mapy.cz za 

naši obec. Nevím, kdo z vás se kouká na fotografie, když si rozkliknete Černčice. Je tam 

vyfotografovaná škola a dalších 12 fotek. Tyto fotky ukazují návštěvníkům portálu, jak 
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vypadá naše obec. Jsou tam fotky pěkné, které něco říkají, např. ježci u pana Ježka, ale je tam 

umístěna i fotografie pana Čiháka, která podle mě tam nemá být. Je to fotka vypuštěného 

rybníka, je nevhodná, nevkusná. Je to jak zanedbaný venkov z padesátých let minulého 

století. Pokud by byla použita ve smyslu, že probíhá rekonstrukce rybníku, pak má své místo. 

Copak tahle fotka reprezentuje naši obec, kde máme tolik krásných míst? Já vás žádám, jestli 

je možné tuto fotku z portálu odstranit. 

Pan starosta: To nevím, musím prověřit. Nicméně obec nic takového nezařizovala. Portál 

mapy.cz je veřejný portál, podívám se na to. 

Paní Ježková: Mám připomínku k minulému vystoupení pana Lukáška, který se vyjadřoval 

ke zprávě z Kontrolního výboru, kde jste povídal, Pane Fiedlere, při minulém zastupitelstvu 

jste říkal, budu citovat, že v kontrolním výboru jsme se dohodli, že se sejdeme 1× ročně, mrzí 

mě, že tento Váš výrok se v zápise vůbec neobjevil. Můžu Vám ukázat, že výrok pana 

Fiedlera v zápise byl. Zápis dělám opravdu poctivě, dělám ho ze zvukového záznamu a 

popisuji téměř každé slovo, které tady bylo vyřčeno. Ten zápis má 27 stran, je to 

mnohahodinová práce, a tak mě mrzí, že si troufnete říct, že to v zápise nebylo. 

Pan Lukášek: Důkaz mně ukazovat nemusíte, za svým výrokem si trvám.  

Paní Kobulská: Tady bývala otevřená školní zahrada, když se to zrekonstruovalo. Chtěla 

jsem se zeptat, jestli to teď funguje nebo ne. Bývala otevřená brána s rozpisem hodin, kdy je 

tam možné chodit. 

Paní Ježková: Provozní řád školní zahrady je pořád stejný, školní zahrada je veřejnosti 

přístupná. Řád je vyvěšený na ceduli hned za vstupní bránou. Nikdy to nebylo na plotě. Brána 

zavřená není, je na tkaničku, branka je volně přístupná. Školní zahrada je veřejnosti přístupná. 

Pan starosta: Byla zavřená v době rekonstrukce septiku i pro žáky školy. 

Pan starosta: Chtěl bych vás pozvat 29. srpna od 14 hodin je „Rozloučení s létem“ venku za 

tělocvičnou s občerstvením, se zábavou pro děti. Jste všichni zváni. Snad nám dovolí i počasí 

a nedopadne to jako vloni, že to bude jedna z posledních akcí, které je možné zorganizovat. 

Doufám, že budeme moci realizovat i další akce na podzim, jako je setkání seniorů nebo další 

věci. Končím OZ, všem přeji pěkný večer, Na shledanou.  

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19.52 hodin. 
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice konaného dne 18. 8. 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 

Ing. Vladimíra Fiedlera a zapisovatelku Mgr. Miroslavu Ježkovou. 

3) Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje v rámci veřejné zakázky „STAVEBNÍ 

ÚPRAVY ŠKOLKY V ČERNČICÍCH“ rozhodnutí o výběru dodavatele, kterým 

je účastník č. 2  Kerson spol. s r.o. se sídlem Dobré 80, 517 93 Dobré, IČ: 455 

36 040, jehož nabídka dosáhla v rámci celkové hodnocení nejnižší nabídkové ceny 

a z tohoto důvodu byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Nabízená cena je 

10 386 735,92 Kč bez DPH. Na základě shora uvedeného pověřuje zastupitelstvo 

obce starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo s vybraných dodavatelem. 

4) Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje zadávací dokumentaci pro výběrové 

řízení na Zřízení autobusových zastávek, rozšíření a opravu chodníků, 

parkovacích stání, zřízení kontejnerových stání, úprava zeleně a VO v 

Černčicích. 

5) Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu 

inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti mezi Správou silnic 

Královéhradeckého kraje a obcí Černčice s kaucí 57 536,- Kč.  

6) Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje dar ve výši 50 000 Kč pro obec Lužice u 

Hodonína, jako projev solidarity s obcí zasaženou tornádem a pověřuje starostu 

podpisem darovací smlouvy.  

7) Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje nabídku na opravu štítu na stodole za 

školkou ve výši 76 231 Kč od Pavla Henyše.  

8) Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje záměr prodat část obecního pozemku p.č. 

160/64 a dále části pozemků p.č. 212, 219 a 72/1. 

9) Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2021. 

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

 

 


