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Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 

1. 6. 2022 od 18.30 hodin v zasedací místnosti OÚ Černčice 

Přítomni: Ing. Vladimír Fiedler, Jaroslava Jelenová, Mgr. Miroslava Ježková, Tomáš Katzer, 

Ing. Martin Machů, 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 seznámil přítomné s návrhem 

programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Do navrhovaného programu je 

dodatečně vložen bod 17. Smlouva o dílo – Profesionálové. 

Navrhovaný program: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky 

3. Kontrola úkolů 

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

účtu obce za rok 2021 

5. Projednání a schválení účetní závěrky obce za rok 2021 a převedení hospodářského 

výsledku z účtu 431 na 432 

6. Schválení návrhu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černčice pro rok 2022 

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

2021 a převedení hospodářského výsledku do rezervního fondu 

8. Schválení výběru dodavatele v rámci veřejné zakázky „Stavební úpravy školky v 

Černčicích – I. etapa, zřízení nového zdroje vytápění objektu včetně potřebných stavebních 

úprav“ a SOD 

9. Více a méně náklady u zakázky „Zřízení autobusových zastávek, rozšíření a opravu 

chodníků, parkovacích stání, zřízení kontejnerových stání, úprava zeleně a VO“ 

10. Nabídka na „oplocení“ kontejnerových stání u prodejny 

11. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene u p. č. 213 

12. Stínění v tělocvičně 

13. Smlouva o právu provést stavbu mezi obcí Černčice a Správou silnic královéhradeckého 

kraje 

14. DPP se zastupitelem 

15. Rozpočtové opatření č. 3/2022 a č. 4/2022 

16. Zpráva z kontroly Kontrolního výboru 

17. Smlouva o dílo - Profesionálové 

18. Ostatní, aktuality 

19. Diskuze 
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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 zapisovatelku Mgr. Miroslavu Ježkovou a ověřovatele zápisu Mgr. 

Markétu Poláčkovou a pana Tomáše Katzera. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice určuje ověřovatele zápisu Mgr. Markétu Poláčkovou a 

pana Tomáše Katzera a zapisovatelku Mgr. Miroslavu Ježkovou. 

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

 

3. Kontrola úkolů 

První úkol se týkal zřízení věcného břemene u pana Ježka při prodeji pozemku. Bude bodem 

v programu. Druhý úkol se týkal zjištění podrobností ohledně závěsů v tělocvičně. I toto bude 

bodem v programu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí plnění úkolů. 

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

 

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

účtu obce za rok 2021 

V rozpočtu byly plánované příjmy: 10 044 879,87 Kč 

Skutečnost příjmů: 10 786 260,52 Kč 

Plánované výdaje v rozpočtu: 17 251 498,30 Kč 

Skutečné výdaje: 13 826 582,68 Kč 

Schodek rozpočtu byl 3 040 322,16 Kč 

Schodek rozpočtu byl způsobený většími investicemi v obci 

Dotace: MZE kůrovcová kalamita 21 895,- Kč 

            Rekonstrukce rybníka 303 132,- Kč 

            Úprava zázemí obce – zastávky, chodníky, parkovací stání 800 000,- Kč 

            Kraj, podpora obecních prodejen – kompenzace ušlého zisku nájmu 31 000,- Kč 
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Přezkoumání auditem vyšlo bez připomínek, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Paní Poláčková: Zda byste mohl doplnit, že se podávala žádost na zateplení prodejny. 

Pan starosta: Mám to připravené jako bod do ostatního. Máme vyjádření ze státního fondu 

životního prostředí, že došlo ke stanovení způsobilých výdajů administrátora projektu ve výši 

914 897,- Kč. Teď se čeká na podpis ministra, na jehož základě bychom mohli dostat 

smlouvu o dotaci a na základě toho můžeme žádat o plnění. Měli bychom tedy dostat tuto 

částku z hlediska energetických úspor. Nevadí, že už máme věc hotovou, žádali jsme včas. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice projednalo hospodaření a Závěrečný účet za rok 2021 a 

schvaluje Závěrečný účet za rok 2021 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením 

obce, a to bez výhrad. 

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

 

5. Projednání a schválení účetní závěrky obce za rok 2021 a převedení hospodářského 

výsledku z účtu 431 na 432 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje účetní závěrku obce za rok 2021 a převedení 

hospodářského výsledku z účtu 431 na 432. 

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

 

6. Schválení návrhu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černčice pro rok 2022 

Paní Ježková: Návrh rozpočtu z kraje jsme dříve dostávali už v březnu, v letošním roce je to 

až teď.  

Dotace od zřizovatele jsou stejné jako v loňském roce 850 000,- Kč 

Dotace KHK 9 264 067,- Kč 

S přidělenými finančními prostředky se snažíme hospodařit, prostředky z kraje nám slouží 

k pokrytí mzdových nákladů, dotace od zřizovatele slouží k pokrytí nákladů na provoz. 

V loňském roce jsme se snažili ušetřit rozpočet obce tak, že jsme z krajských peněz hradili 

topiče, tím došlo k úspoře. I v letošním roce budeme tak pokračovat. Z obecních peněz 

hradíme pouze účetní. 

Paní Jelenová: Z čeho jste ušetřili 170 000,- Kč? 

Paní Ježková: Byl covid, nepotřebovali jsme malovat, nebyla taková potřeba spotřebního 

materiálu, děti chodily do školy málo. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Černčice pro rok 2022. 

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

 

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

2021 a převedení hospodářského výsledku do rezervního fondu 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Černčice za rok 2021 a schvaluje převod zisku ve výši 170 315,35 Kč do rezervního 

fondu organizace. 

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

 

8. Schválení výběru dodavatele v rámci veřejné zakázky „Stavební úpravy školky 

v Černčicích – I. etapa, zřízení nového zdroje vytápění objektu včetně potřebných 

stavebních úprav“ a SOD 

Minule jsme schvalovali zadání výběrového řízení. Oslovili jsme tři uchazeče. Firmu, která 

byla vítězem na celou MŠ - firmu KERSON, společnost Laguna a ještě jednu firmu. Nabídku 

jsme dostali od společnosti KERSON a Laguna. Předpokládaná cena nabídky byla stanovena 

již před rokem podle nabídky firmy Kerson, byla vyčíslena na 1 670 008,- Kč. Byla vybrána 

firma KERSON spol. s r.o. Dobré č.p. 80, 517 93 Dobré, IČ: 45536040, jejíž nabídka dosáhla 

v rámci celkového hodnocení nejnižší nabídkové ceny a z tohoto důvodu byla vyhodnocena 

jako nejvýhodnější. Nabízená cena je 1 661 242,65 Kč vč. DPH. Společnost Laguna dala 

nabídku 2 095 017,- Kč. 

Informace o dotaci na MŠ. Z MMR jsme dostali informaci, že žádosti vyhodnocují, do půlky 

června bychom měli znát konečný výsledek. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí výběr dodavatele pro „Stavební úpravy 

školky v Černčicích – I. etapa, zřízení nového zdroje vytápění objektu včetně potřebných 

stavebních úprav“ a schvaluje jako vítěznou nabídku od dodavatele, kterým je účastník 

č. 1  KERSON spol. s r.o. Dobré č.p. 80, 517 93 Dobré, IČ: 45536040, jehož nabídka 

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

vyhodnocena jako nejvýhodnější. Nabízená cena je 1 661 242,65 Kč vč. DPH. 

Na základě shora uvedeného pověřuje zastupitelstvo obce starostu obce k podpisu 

Smlouvy o dílo s vybraných dodavatelem. 

 

Výsledek hlasování: Pro:   7 Proti:   0 Zdrželi se:        0 
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9. Více a méně náklady u zakázky „Zřízení autobusových zastávek, rozšíření a opravu 

chodníků, parkovacích stání, zřízení kontejnerových stání, úprava zeleně a VO“ 

Z nových věcí, které se dělaly nad rámec rozpočtu, bylo místo pro přecházení u Plašilů, další 

větší položkou bylo od železnice dolů, kde se místo palisád udělala betonová zeď. Navíc je 

119 tis. Kč. Položkou, kterou ušetříme, bude zábradlí. Tím, že bude v pozinku, ušetříme za 

nátěr a částečná úspora je to, že je tam méně železa. Odhad vícenákladů je 50 000,- Kč bez 

DPH. Navrhuji, abychom schválili, že můžeme uzavřít dodatek ke smlouvě na vícenáklady do 

maximální výše 100 tis. Kč bez DPH. Reálně by to mělo být méně. 

Věci, které se dělaly navíc, jsou betonové základy pro radarové stání, jsou naceněny 

samostatně 36 000,- Kč, část obrubníků 24 000,- Kč, údržba silnic zaplatí 60 000,- Kč (vpusť 

apod.). Ušetřili jsme za odpadkové koše, použili jsme stávající. 

Teď by se mělo pokračovat zábradlím u požární nádrže, u potoka a u železnice. Musel se 

vybetonovat věnec u požární nádrže, drobil se. V příštím týdnu by se měly začít montovat 

sloupy veřejného osvětlení. 

Pan Stonjek: Do 6. 6. by měli dostat stožáry. 

Pan starosta: Na každý stožár jsem nechal namontovat zásuvku pro případné vánoční 

osvětlení. 

Pan Novák: Kam bude vedený protlak k radaru? 

Pan starosta: To už je hotové. Chránička byla natažena už v loňském roce, kdy se dělala 

nová silnice. 

Paní Kobulská: Až se bude dělat místo pro přecházení, prosím pohlídat, aby bylo správně 

uděláno z hlediska bariér (naváděcí pás apod). 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí informaci o více a méně nákladech u 

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

kontejnerových stání, úprava zeleně a VO“ a schvaluje vícenáklady do max. výše 100 tis. 

Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem dodatku ke Smlouvě o dílo. 

 

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

 

10. Nabídka na „oplocení“ kontejnerových stání u prodejny 

Součástí projektu je oplocení kontejnerových stání (pozinkované sloupky, modřínová prkna) u 

požární nádrže a za školou. Nabídka na celkové oplocení kontejnerů u prodejny byla 

197 288,- Kč. Stání pro kontejnery u prodejny bylo přepracováno do úspornější varianty 

v ceně 79 604,19 Kč včetně DPH. Optické oddělení, zezadu ne, je tam plot. 
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Dnes byl dodán stůl s lavičkami před prodejnu, v nejbližší době dojde k instalaci. Výsadba 

zeleně je téměř hotova. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí výběr dodavatele pro „Stání pro kontejnery 

– úsporná varianta“ a schvaluje jako vítěze nabídku od společnosti Václav Daněk-

Laguna, Nábřežní 195, 517 01 Solnice, IČ: 412 50 257, jehož nabídka dosáhla v rámci 

celkové hodnocení nejnižší nabídkové ceny a z tohoto důvodu byla vyhodnocena jako 

nejvýhodnější. Nabízená cena je 79 604,19 vč. DPH.  

Na základě shora uvedeného pověřuje zastupitelstvo obce starostu obce k podpisu 

Smlouvy o dílo s vybraných dodavatelem. 

 

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

 

11. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene u p.č. 213 

Po konzultaci s právničkou se zřízením věcného břemene bude týkat celého pozemku 

p. č. 213. Bude bezúplatně pro potřebu přístupu k rybníku a potoku. Pozdržel jsem podpis 

smlouvy k odkupu pozemku a podepíší se obě najednou. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Obcí 

Černčice a Miroslavem Ježkem k pozemku p. č. 213. 

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

 

12. Stínění v tělocvičně 

Zhlédl jsem ukázku závěsů od firmy Flousek, jejichž roztahování je na dálkové ovládání. 

Není však ideálním řešením do tělocvičny. Firma Alutor  nabízela rolety, ukázka realizace je 

v 15. ZŠ v Plzni s velmi dobrými zkušenostmi. Pan starosta ukázal fotografii. V rozpočtu 

jsme měli 100 tis. Kč, tato nabídka je za 155 873,- Kč včetně DPH. K výběru rolet budou 

pozváni i sportovci. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí informace o možnostech stínění 

v tělocvičně a schvaluje nabídku od společnosti ALUTOR L&B spol. s r.o. ve výši 

155 873,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem SOD.  

Výsledek hlasování: Pro:   7 Proti:   0 Zdrželi se:      0 
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13. Smlouva o právu provést stavbu mezi Obcí Černčice a Správou silnic 

královéhradeckého kraje 

Smlouva se týká zřízením stanoviště radaru. Radar je hotový. Stávající radar od Bohuslavic 

demontujeme a necháme opravit, o dalším využití budeme diskutovat později. S největší 

pravděpodobností mají odslouženo. 

Paní Jelenová: Byl radar postaven se souhlasem pana Samka? 

Pan starosta: Je to na pozemku pana Lukáška a ten souhlas dal. 

Pan Stonjek: Pan Samek by měl dát souhlas jako soused, jednal jsem s ním. Souhlas bude 

dán po úpravě terénu. Pro doplnění, když dodavatelská firma radar montovala, při 

zprovoznění radaru byli schopni ověřit a říct, zda radar bude měřit oboustranně. Odpověď 

byla taková, že bude schopen měřit oboustranně. 

Paní Jelenová: Bude zrcadlo? 

Pan starosta: Jednal jsem s panem Třískou, umístění zrcadla je v procesu schvalování. 

S firmou jsme domluveni, kdy by zrcadlo mělo být, aby nebránilo měření radaru. 

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.  

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

 

14. DPP se zastupitelem 

Doporučení z auditu bylo uzavřít smlouvu na DPP s panem Ing. Vladimírem Fiedlerem na 

činnost BOZP s cenou 400,- Kč/hod. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje uzavření pracovně právního vztahu se 

zastupitelem Ing. Vladimírem Fiedlerem na činnost BOZP s cenou 400 Kč/hod.  

Výsledek hlasování: Pro:   6 Proti:   0 Zdrželi se:       1 

 

15. Rozpočtové opatření č. 3/2022 a č. 4/2022 

V rozpočtu jsme měli vyčleněno 1 040 000,- Kč na úpravu kotelny v MŠ, skutečnost je 

1 661 242,65Kč, v rozpočtu jsme měli cenu na investiční akci chodníků na jednom paragrafu, 

osvětlení musí být na jiném, oplocení kontejnerového stání u prodejny je ponížené. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2022 a schvaluje 

rozpočtové opatření č. 4/2022. 

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

 

16. Zpráva z kontroly Kontrolního výboru  

Pan Fiedler: Dne 11. 5. jsme provedli s Kontrolním výborem kontrolu za účasti pana Třísky, 

pana Poláčka, starosty, místostarosty a mě 

Předmětem kontroly: 1. Kolový traktor – přiložena elektronická kniha jízd 

                                   2. Doklady k opravě komunikaci – odpověď na bod z minulé kontroly 

                                   3. Nákup budovy č. 15 

                                   4. Obecní pozemky u pana Ježka 

                                   5. Stínění v tělocvičně 

                                   6. Namátkové kontroly smluv z roku 2021 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí zprávu z Kontrolního výboru. 

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

 

17. Smlouva o dílo – Profesionálové 

V prosinci minulého roku jsme schvalovali žádost o dotaci z MMR jak na školku, tak na 

místní komunikace. V rámci toho jsme zjistili, že musíme projektovou dokumentaci, která 

byla na místní komunikace, dopracovat a doložit stavební povolení. Podala se žádost o 

stavební povolení. Domlouvali jsme se ještě na úpravě projektu. V prosinci jsme schválili 

částku 54 tis. Kč bez DPH a 45 tis. Kč bez DPH na předělání projektové dokumentace s tím, 

že jsme s nimi řešili i technické řešení, které se nám nelíbilo. Nový princip – formou 

recyklace, který byl podrobně popsán na minulém zastupitelstvu, je finančně úspornější (o 

4,8 mil. Kč bez DPH). Projekt po tomto zjištění není na úpravu, ale na předělání. Proto je tam 

navýšení z 54 tis. Kč bez DPH na 99 tis. Kč bez DPH, 45 tis. Kč bez DPH zůstává stejných.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje navýšení cenové nabídky od Profesionálů na 

dopracování (přepracování) projektové dokumentace pro potřeby stavebního povolení 

na „Opravy místních komunikací“ z původní výše 54 tis. Kč bez DPH na 99 tis. Kč bez 

DPH. Kompletní inženýrská činnost zůstává ve výši 45 tis. Kč bez DPH. ZO pověřuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo. 

 

Výsledek hlasování: Pro:   7 Proti:   0 Zdrželi se:       0 
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18. Ostatní, aktuality 

Rekonstrukce střechy u hasičů – ceny se rekordně vyšplhaly, nabídka na rekonstrukci je 

457 tis. Kč (150 m2). V rozpočtu bylo 150 tis. Kč. Za tuto cenu střechu rekonstruovat 

nebudeme. 

 

Čejpovo – minule jsme schválili projektanta.  Proběhla na místě schůzka zastupitelů 

z hlediska možnosti využití prostor. Přicházejí v úvahu 3 varianty. Jedna varianta jsou byty – 

5 bytů (problém s bytovým domem, jiné parametry, nahoře jsou nízké stropy). Pan starosta 

poslal nákres varianty. Druhá varianta – z prodejny udělat zasedací místnost s knihovnou 

(strop není únosný, problémem by bylo zbourat příčku, po konzultaci s panem Fiedlerem a 

Stonjekem řešení je.) Místnost by se dala využít nejenom na jednání zastupitelstva, ale i na 

setkávání různých spolků. Zde je problém z hlediska dotací, tento prostor bychom museli 

hradit z vlastních zdrojů. Třetí varianta – z bytu vlevo udělat obecní úřad, vpravo zasedací 

místnost s knihovnou, dole archiv s pecí s příležitostným otevřením. Stávající OÚ by se 

předělal na byt. Prověříme možnosti dotací.  Já bych preferoval variantu bytů. Cena celé 

rekonstrukce je 20 mil. Kč. Bez dotace rekonstruovat nebudeme.  

Budou navrženy studie, na které by se mohla veřejnost vyjádřit. 

 

Paní Poláčková: Dole je pec a je tam i navržený byt? 

Pan starosta:  O peci jsme se bavili, že bychom ji mohli nabídnout nějakému skanzenu nebo 

muzeu řemesel. Mohlo by tak pec zhlédnout mnoho lidí. 

Paní Poláčková: Pec by zde měla zůstat. 

Paní Tomanová: Lidé mají zájem, aby zde pec zůstala. Dříve byla dotace na zbudování 

informačních center, nezabývali jste se o tuto dotaci? V Nahořanech informačním centrum 

vybudovali. 

Pan starosta: Problém informačních center je s personálním obsazením. 

Pan Volf: Hrozí energetická krize, zda by v tomto případě nebylo lepší mít pec, která by byla 

funkční. V HK je funkční pec, chléb pečou. Byl bych schopný sehnat člověka, který by byl 

schopný pec opravit. 

Pan Stonjek: Bylo by dobré nejdříve prověřit stav, zda je to vůbec rekonstruovatelné a za 

kolik. 

Pan starosta: Kdyby nahoře byl OÚ, dole vedle pece by místnost mohla být využita jako 

archiv pro úřad. 

Paní Poláčková: Zasedací místnost dole? 

Pan Stonjek: Zasedací místnost je lepší v místně prodejny. Musí se ale dříve zjistit sondami 

ve stropě, zda je to reálné. 
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Byly vymýšleny další návrhy řešení pro podklady studie jednotlivých variant. 

Pan Stonjek: Informace o rybníku. Mají se instalovat nová stavidla. Životní prostředí 

nařídilo, že je potřeba stavební řízení. Zpracovává se dokumentace, reálný předpoklad 

zhotovení stavidel je do dvou měsíců.  

Pan starosta: Teď se rybník napouští. 

Paní Poláčková: Kdo má na starosti potoky? My jako obec se o ně staráme? 

Pan starosta: Na potocích jsme teď nic nedělali. 

Paní Jelenová: Všechno je postříkané. 

Pan starosta: Pan Čtvrtečka stříkal chodníky, ne potoky. 

Další informace: 

 zítra 2. 6. a 14. 6. nepůjde elektrika 

5. 6. je uzávěrka DSO Metuje 

10. 6. je uzávěrka do Černčického zpravodaje 

19. Diskuze 

Pan Novák: Před prodejnou je stojan na kola a před ním je vysoký obrubník. Nešlo by udělat 

nájezd? 

Pan Stonjek: Je to podle projektu. Šlo by využít druhý stojan na kola. 

Pan starosta: Na místě uděláme obhlídku a domluvíme se na možnosti řešení. 

Paní Poláčková: Dalo by se umístit na toto místo lavičku. 

Pan starosta Ing. Martin Machů ukončil zasedání v 19.55 hodin. 
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice konaného dne 1. 6. 2022 od 

18.30 hodin v zasedací místnosti OÚ Černčice 

1) Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje navržený program.  

2) Zastupitelstvo obce Černčice určuje ověřovatele zápisu Mgr. Markétu 

Poláčkovou a pana Tomáše Katzera a zapisovatelku Mgr. Miroslavu Ježkovou. 

3) Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí plnění úkolů. 

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

2021 a schvaluje Závěrečný účet za rok 2021 s vyjádřením souhlasu s celoročním 

hospodařením obce, a to bez výhrad. 

5) Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje účetní závěrku obce za rok 2021 a 

převedení hospodářského výsledku z účtu 431 na 432. 

6) Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Černčice pro 

rok 2022. 

7) Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace 

ZŠ a MŠ Černčice za rok 2021 a schvaluje převod zisku ve výši 170 315,35 Kč 

do rezervního fondu organizace. 

8) Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí výběr dodavatele pro „Stavební 

úpravy školky v Černčicích – I. etapa, zřízení nového zdroje vytápění objektu 

včetně potřebných stavebních úprav“ a schvaluje jako vítěznou nabídku od 

dodavatele, kterým je účastník č. 1  KERSON spol. s r.o. Dobré č.p. 80, 517 93 

Dobré, IČ: 45536040, jehož nabídka dosáhla v rámci celkového hodnocení nejnižší 

nabídkové ceny a z tohoto důvodu byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Nabízená 

cena je 1 661 242,65 Kč vč. DPH. 

Na základě shora uvedeného pověřuje zastupitelstvo obce starostu obce k podpisu 

Smlouvy o dílo s vybraných dodavatelem. 

9) Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí informaci o více a méně nákladech u 

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

zřízení kontejnerových stání, úprava zeleně a VO“ a schvaluje vícenáklady do 

max. výše 100 tis. Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem dodatku ke Smlouvě 

o dílo. 

10) Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí výběr dodavatele pro „Stání pro 

kontejnery – úsporná varianta“ a schvaluje jako vítěze nabídku od společnosti 

Václav Daněk-Laguna, Nábřežní 195, 517 01 Solnice, IČ: 412 50 257, jehož 

nabídka dosáhla v rámci celkové hodnocení nejnižší nabídkové ceny a z tohoto 

důvodu byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Nabízená cena je 79 604,19 vč. 

DPH.  

Na základě shora uvedeného pověřuje zastupitelstvo obce starostu obce k podpisu 

Smlouvy o dílo s vybraných dodavatelem. 

11) Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Obcí 

Černčice a Miroslavem Ježkem k pozemku p.č. 213. 

12) Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí informace o možnostech stínění 

v tělocvičně a schvaluje nabídku od společnosti ALUTOR L&B spol. s r.o. ve výši 

155 873,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem SOD.  

13) Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu 

inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti mezi Správou silnic 

Královéhradeckého kraje a obcí Černčice.  
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14) Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje uzavření pracovně právního vztahu se 

zastupitelem Ing. Vladimírem Fiedlerem na činnost BOZP s cenou 400 Kč/hod.  

15) Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2022 a 

schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022. 

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

17) Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje navýšení cenové nabídky od Profesionálů 

na dopracování (přepracování) projektové dokumentace pro potřeby stavebního 

povolení na „Opravy místních komunikací“ z původní výše 54 tis. Kč bez DPH na 

99 tis. Kč bez DPH. Kompletní inženýrská činnost zůstává ve výši 45 tis. Kč bez 

DPH. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 


