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Zápis z veřejného ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Černčice, 

konaného dne 19. 10. 2022 od 18.30 hodin v zasedací místnosti OÚ Černčice 

Přítomni: Ing. Vladimír Fiedler, Mgr. Miroslava Ježková, Tomáš Katzer, Ing. Martin Machů, 

Jaromír Marek, Jiří Poláček, Petr Skalický, Petr Tláskal, Radomír Tříska 

Hosté: dle prezenční listiny 

 

Složení slibu členy zastupitelstva 
 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva 
ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, 
že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 
zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v 
platném znění). 
 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o 
obcích 
 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji 
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Černčice a jejích občanů 
a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy 
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném 
archu (příloha č. 2). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s 
výhradou. 

 

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. Navržený program je doplněn o 

bod 10. Nabídka na zpracování publikace o obce Černčice. 

Navrhovaný program: 

1. Zahájení a schválení programu  

2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky  

3. Volba starosty a místostarosty, určení počtu místostarostů  

a. určení počtu místostarostů 

  b. určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 

písm. a) zákona o obcích)  

c. určení způsobu volby starosty a místostarosty  

d. volba starosty  
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e. volba místostarosty/ů  

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru  

a. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru  

b. volba předsedy finančního výboru  

c. volba předsedy kontrolního výboru  

d. volba členů finančního výboru  

e. volba členů kontrolního výboru  

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 

zákona o obcích)  

6. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a zastupiteli  

7. Plán rozvoje sportu  

8. Schválení kompetence starosty schvalovat rozpočtová opatření  

9. Rozpočtové opatření č. 5/2022 a č. 6/2022  

10. Nabídka na zpracování publikace o obci Černčice 

11. Diskuse 

12. Závěr 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje navržený program.  

Výsledek hlasování: Pro:   9  Proti:   0  Zdrželi se:  0 

 

2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky  

Pan starosta navrhl určit ověřovatele zápisu pana Tomáše Katzera a Petra Skalického a 

zapisovatelku Mgr. Miroslavu Ježkovou. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice určuje ověřovatele zápisu pana Tomáše Katzera a Petra 

Skalického a zapisovatelku Mgr. Miroslavu Ježkovou. 

Výsledek hlasování: Pro:    9 Proti:   0 Zdrželi se: 0 
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3. Volba starosty a místostarosty, určení počtu místostarostů 

 

a. určení počtu místostarostů 

 

Byl navržen počet 2 místostarostů. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje zvolení 2 místostarostů. 

Výsledek hlasování: Pro:   9 Proti:   0 Zdrželi se:  0 

 

b. určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 

písm. a) zákona o obcích)  

Pro výkon funkce starosty i obou místostarostů budou tyto funkce neuvolněné. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, 

že pro výkon funkce starosty i obou místostarostů budou tyto funkce neuvolněné. 

Výsledek hlasování: Pro:   9 Proti:   0 Zdrželi se:  0 

 

c.  určení způsobu volby starosty a místostarosty  

Volba starosty a místostarostů bude veřejným hlasováním. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje volbu starosty a místostarostů veřejným 

hlasováním. 

Výsledek hlasování: Pro:   9 Proti:   0 Zdrželi se:  0 

 

d.  volba starosty  

Pan Katzer navrhl, aby funkci starosty obce vykonával pan Ing. Martin Machů. 

Ing. Martin Machů návrh přijímá. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice volí starostou obce Ing. Martina Machů. 

Výsledek hlasování: Pro:   9 Proti:   0 Zdrželi se:  0 
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e.   volba místostarosty/ů  

Pan starosta navrhl, aby funkci 1. místostarosty obce vykonával pan Tomáš Katzer. 

Pan Tomáš Katzer návrh přijímá. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice volí 1. místostarostou obce Tomáše Katzera. 

Výsledek hlasování: Pro:   9 Proti:   0 Zdrželi se:  0 

 

Pan starosta navrhl, aby funkci 2. místostarosty obce vykonával pan Petr Skalický. 

Pan Petr Skalický návrh přijímá. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice volí 2. místostarostou obce Petra Skalického. 

Výsledek hlasování: Pro:   9 Proti:   0 Zdrželi se:  0 

 

           4.   Zřízení finančního a kontrolního výboru  

a. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru  

Starosta obce navrhl zřídit finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

tříčlenné. 

Výsledek hlasování: Pro:   9 Proti:   0 Zdrželi se:  0 

 

b. volba předsedy finančního výboru  

Paní Ježková navrhla, aby se předsedou finančního výboru stal Ing. Vladimír Fiedler. 

Pan Vladimír Fiedler návrh přijímá. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice volí předsedou finančního výboru Ing. Vladimíra Fiedlera. 

Výsledek hlasování: Pro:   9 Proti:   0 Zdrželi se:  0 

 

c. volba předsedy kontrolního výboru  

Paní Ježková navrhla, aby se předsedou kontrolního výboru stal pan Radomír Tříska. 

Pan Radomír Tříska návrh přijímá. 

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo obce Černčice volí předsedou kontrolního výboru Radomíra Třísku. 

Výsledek hlasování: Pro:   8 Proti:   0 Zdrželi se:  1 

d. volba členů finančního výboru  

Pan Fiedler navrhl, aby členy finančního výboru byly Ladislava Pavlátová a Ladislava 

Štěpánová. 

Paní Pavlátová a paní Štěpánová s návrhem souhlasí. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice volí členy finančního výboru Ladislavu Pavlátovou a 

Ladislavu Štěpánovou. 

Výsledek hlasování: Pro:   9 Proti:   0 Zdrželi se:  0 

 

e. volba členů kontrolního výboru 

Pan Tříska navrhl, aby se členy kontrolního výboru stali pan Jiří Poláček a pan Michal 

Masaryk. 

Oba s návrhem souhlasí. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice volí členy kontrolního výboru Jiřího Poláčka a Michala 

Masaryka. 

Výsledek hlasování: Pro:   9 Proti:   0 Zdrželi se:  0 

 

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 

odst. 2 zákona o obcích)  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice k bodu 5 – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí 

neuvolněných členů zastupitelstva schvaluje přijetí jednoho souhrnného usnesení. 

Výsledek hlasování: Pro:   9 Proti:   0 Zdrželi se:  0 

 

Zastupitelstvo obce Černčice v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, o výši odměn členů zastupitelstev územně samosprávných 

celků stanoví měsíční odměny (hrubého) za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva takto: 
 

• starosta 18 000,- Kč (nezměnilo se),  

• 1. místostarosta 8 000,- Kč (nezměnilo se),  

• 2. místostarosta 6 000,- Kč (nově) 



6 
 

 

• předseda výboru + zastupitel 1 000,- Kč (bylo 2 400 Kč),  

• člen zastupitelstva bez dalších funkcí 500,- Kč (bylo 1 200 Kč). 

 

Souhrn činí 36 000,- Kč, což je navýšení o 1 600,- Kč měsíčně oproti minulému OZ. 

Návrh souhrnného usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 

318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o výši odměn členů zastupitelstev územně 

samosprávných celků stanoví měsíční odměny (hrubého) za výkon jednotlivých funkcí 

neuvolněných členů zastupitelstva takto: 
 

• starosta 18 000,- Kč (nezměnilo se),  

• 1. místostarosta 8 000,- Kč (nezměnilo se),  

• 2. místostarosta 6 000,- Kč (nově) 

 

• předseda výboru + zastupitel 1 000,- Kč (bylo 2 400 Kč),  

• člen zastupitelstva bez dalších funkcí 500,- Kč (bylo 1 200 Kč). 

 

Výsledek hlasování: Pro:   9 Proti:   0 Zdrželi se:  0 

 

6. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a zastupiteli  

Petr Skalický dělá veškeré elektro opravy obce, na tuto práci je potřeba vyslovit souhlas ke 

vzniku pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva. Předmětem 

pracovněprávního vztahu bude práce na opravách elektro v obci.  

 Jeho práce místostarosty bude spočívat v provádění auditu v našich budovách, jako je 

tělocvična, základní a mateřská škola, obecní úřad, veřejné osvětlení. Audit bude zaměřený 

především na úspory elektrické energie. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu 

mezi obcí a členem zastupitelstva obce panem Petrem Skalickým a to od okamžiku 

schválení po celou dobu výkonu zastupitele obce. Předmětem pracovněprávního vztahu 

bude práce na opravách elektro v obci.  

Výsledek hlasování: Pro:   8 Proti:   0 Zdrželi se:  1 

 

Pan Jaromír Marek se stará o provoz tělocvičny, na tuto práci je potřeba vyslovit souhlas ke 

vzniku pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva. Předmětem 

pracovněprávního vztahu bude úklid, údržba a provoz organizace KSZ. 

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo obce Černčice vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu 

mezi obcí a členem zastupitelstva obce panem Jaromírem Markem a to od okamžiku 

schválení po celou dobu výkonu zastupitele obce. Předmětem pracovněprávního vztahu 

bude úklid, údržba a provoz organizace KSZ.  

Výsledek hlasování: Pro:   8 Proti:   0 Zdrželi se:  1 

 

7.  Plán rozvoje sportu  

Národní sportovní agentura otevřela dotační titul na sportoviště za splnění několika 

podmínek. Jedna z nich je platné stavební povolení a další je mít zpracovaný Plán rozvoje 

sportu, který naše obec neměla. Termín odevzdání žádostí je do 31. října 2022. My máme 

zpracovaný projekt na přístavbu sociálek u tělocvičny a rekonstrukci stávajícího sociálního 

zařízení. Dotace je na získání 50% výše nákladů. Přístavba je odhadnuta na 4,5 mil. Kč včetně 

DPH, rekonstrukce stávajících sociálek je asi 2,5 mil. Kč, plus další položky jsou venkovní 

kanalizace a komunikace. My bychom žádali o dotaci pouze na venkovní přístavbu a 

související náklady s venkovní kanalizací.  

Návrh plánu rozvoje byl konzultován se sportovními organizacemi v obci. Se zhotovením 

nám pomohlo Sdružení místních samospráv. Dokument je otevřený, můžeme ho kdykoliv 

doplňovat, měnit. 

Paní Tomanová: Pomoc poskytují zadarmo? 

Pan starosta: Za peníze. Nechával jsem si zjišťovat několik nabídek, nabídka přes 

město  Náchod byla za 32 000,- Kč, tato nabídka od Sdružení místních samospráv byla za 

11 538,- Kč bez DPH.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje plán rozvoje sportu pro obec Černčice na období 

2022 až 2029. 

Výsledek hlasování: Pro:   9 Proti:   0 Zdrželi se:  0 

 

8. Schválení kompetence starosty schvalovat rozpočtová opatření  

Je schválený plán rozpočtu na celý rok, V průběhu je třeba dělat rozpočtová opatření jak 

z hlediska příjmů, tak z hlediska výdajů. Je třeba schválit kompetenci starosty k provádění a 

schválení jednotlivých rozpočtových opatření od 20. 10. 2022 v následujícím rozsahu: 

a) Starosta obce může samostatně provádět rozpočtová opatření bez omezení 

v případech rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků 

z jiných rozpočtů, a to jak na straně příjmů, tak výdajů. 

b) Starosta obce může samostatně schvalovat a provádět rozpočtová opatření nad rámec 

schváleného rozpočtu do výše 500 000,- Kč v jednotlivých závazných ukazatelích. 

Navýšení závazného ukazatele nad tuto částku v případě potřeby jen v případech, kdy 

se jedná o výdaj nutný k zajištění chodu obce, v případech, kdy včasné neprovedení 

úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná 
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rizika z neoprávněné úhrady a k dalším případům zabránění škod a dále v případě 

úhrady pokut, penále a dalších nutných výdajů, kdy schválení rozpočtového opatření 

je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.   

c) Navýšení závazného ukazatele musí být financováno snížením jiného závazného 

ukazatele na výdajové straně rozpočtu nebo zapojením financování (položka 8115) 

max. 500 000,- Kč nebo reálným a odůvodněným zvýšením příjmů.  

d)  Dále může starosta obce samostatně provádět rozpočtová opatření, jsou-li vyvolána 

organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají vznik či zvýšení schodku 

rozpočtu nebo snížení přebytku rozpočtu. 

e) ZO si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený starostovi 

obce. 

f) V období od 1. 12. do 31. 12. příslušného roku rozpočtové opatření bez omezení, a to 

u rozpočtových změn týkající se: úpravy přijatých a poskytnutých transferů či jejich 

vypořádávání, dále úpravy rozpočtu u všech příjmů, výdajů či financování, do konce 

roku, u kterých by obci hrozil finanční postih za porušení závazných ukazatelů. Toto 

však neplatí pro investiční akce, které nebyly zastupitelstvem předem schváleny nebo 

nejsou smluvně vázány. 

Starosta obce informuje ZO o provedených změnách rozpočtu na nejbližším veřejném 

zasedání ZO. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích ve znění pozdějších předpisů, stanovila kompetenci starosty k provádění a 

schválení jednotlivých rozpočtových opatření od 20. 10. 2022 v následujícím rozsahu: 

a) Starosta obce může samostatně provádět rozpočtová opatření bez omezení 

v případech rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků 

z jiných rozpočtů, a to jak na straně příjmů, tak výdajů. 

b) Starosta obce může samostatně schvalovat a provádět rozpočtová opatření nad 

rámec schváleného rozpočtu do výše 500 000,- Kč v jednotlivých závazných 

ukazatelích. Navýšení závazného ukazatele nad tuto částku v případě potřeby jen 

v případech, kdy se jedná o výdaj nutný k zajištění chodu obce, v případech, kdy 

včasné neprovedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou 

výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady a k dalším případům 

zabránění škod a dále v případě úhrady pokut, penále a dalších nutných výdajů, 

kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, 

protože výdaj musí být realizován.   

c) Navýšení závazného ukazatele musí být financováno snížením jiného závazného 

ukazatele na výdajové straně rozpočtu nebo zapojením financování (položka 

8115) max. 500 000,- Kč nebo reálným a odůvodněným zvýšením příjmů.  

d)  Dále může starosta obce samostatně provádět rozpočtová opatření, jsou-li 

vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají vznik či 

zvýšení schodku rozpočtu nebo snížení přebytku rozpočtu. 
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e) ZO si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený starostovi 

obce. 

f) V období od 1. 12. do 31. 12. příslušného roku rozpočtové opatření bez omezení, a 

to u rozpočtových změn týkající se: úpravy přijatých a poskytnutých transferů či 

jejich vypořádávání, dále úpravy rozpočtu u všech příjmů, výdajů či financování, 

do konce roku, u kterých by obci hrozil finanční postih za porušení závazných 

ukazatelů. Toto však neplatí pro investiční akce, které nebyly zastupitelstvem 

předem schváleny nebo nejsou smluvně vázány. 

Starosta obce informuje ZO o provedených změnách rozpočtu na nejbližším veřejném 

zasedání ZO. 

Výsledek hlasování: Pro:   9 Proti:   0 Zdrželi se:  0 

 

9. Rozpočtové opatření č. 5/2022 a č. 6/2022  

Bere na vědomí. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2022 a č. 6/2022. 

Výsledek hlasování: Pro:   9  Proti:   0           Zdrželi se:  0 

 

10. Nabídka na zpracování publikace o obci Černčice 

Na začátku tohoto roku se nám ozval pan Janský s nabídkou vytvoření publikace o 

Černčicích. Projde archivní materiály, osloví i obyvatele Černčic. Podobné publikace dělal 

např. v Šonově – Provodově, Vysokově. Práce bude trvat 2 roky, částka je odvislá podle toho, 

kolik dokumentů se mu podaří najít a zpracovat, odhaduje 50 000,- Kč. To, co pan Janský 

zpracuje, musí do konečné podoby výtisku publikace upravit grafik. Nabídka je zajímavá, 

bude odkaz pro budoucí generace. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje nabídku na zpracování publikace o obci 

Černčice. 

Výsledek hlasování: Pro:   9  Proti:  0              Zdrželi se:  0 

 

11. Diskuse 

Rekonstrukce MŠ: 

- bylo kompletně nainstalováno tepelné čerpadlo, v MŠ se topí 

- příští týden bude celá MŠ odstavena, budou se montovat nová okna s trojskly a 

zateplovat půda 

- tento týden uzavření byl vybrán s ohledem na podzimní prázdniny v ZŠ 
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- rekonstrukce probíhá podle plánu 

Paní Ježková: Tento týden se ve školce vyklízí půdy, místnosti se připravují tak, aby bylo 

možné okna vyměnit, rodiče dětí jsou o všem informováni, souhlasí. Na konci týdne se přidají 

i zaměstnanci školy s pomocí úklidu tak, aby se děti mohly v pondělí 31. 10. vrátit zpět. 

Pan starosta: Další postup by měl být takový, že na jaře by mělo proběhnout zateplení 

budovy včetně fasády. V létě o prázdninách se udělají kompletně interiéry – vzduchotechnika, 

elektroinstalace, sociální zařízení, výměna radiátorů. Do konce srpna příštího roku by mělo 

být vše hotové. 

Máme hotovou rekonstrukci chodníku. Některé věci jsme reklamovali, připomínkovali. Vše je 

připraveno ke kolaudaci. 

Proběhla konzultace na místě s panem Kultem o osazení značek zákazu podomního prodeje, 

dále možnost posunutí značky začátku obce dole pod vsí k vjezdu pana Lukáška, důvodem 

byla nutnost snížení rychlosti v nepřehledných místech kolem Pavlátových. 

Měření radaru v Černčicích: V září bylo u nás měřeno 6 dní. Za tu dobu projelo 39 806 aut a 

bylo zaznamenáno 572 přestupků. Měří se oba směry. 

Sekání trávy u zastávky ČD: Sekání trávy má Správa železnic smluvně zajištěné, ale nikdo 

neseče. Návrh řešení je přenechat pozemek zdarma obci a obec se bude o pozemek starat, 

další návrh je ten, že my budeme trávu sekat a Správa železnic nám bude platit za vykonanou 

práci. 

Hospodaření s obecními penězi: volné peníze obce se vložily do fondu Amundi u KB, od 

června do konce září přibylo na úrocích 72 000,- Kč. Na účtech obce je zhruba 10 mil. Kč, ale 

čekají nás ještě větší platby. 

Čeká se na dodání led světel na Homoli. 

Pan Skalický: Led světla umožňují automatické stmívání, což přináší úsporu energie, 

nastavuje se regulace stmívání i na křižovatce. 

Pan Wolf: Nutnost ztlumení světel na křižovatce. 

Pan starosta: Naším cílem bude celá výměna světel v obci za ledková na staré stožáry, 

úspora energie obce. 

Paní Tomanová: Počítá se s rekonstrukcí Čejpova domu?  Umístění obecního úřadu se zdá 

nesmyslné, nadbytečné. Ze strategie rozvoje obce se vytratila myšlenka bytů pro seniory a 

startovací byty pro mladé. 

Pan starosta: Projektant možnost zřízení obecního úřadu v Čejpově domě nedoporučil 

(neúnosné stropy). Zbývá varianta bytů. Odhad rekonstrukce je cca 20 mil. Kč, bez dotace 

není možné realizovat. Projekt se vytvoří a bude se čekat na vhodný dotační titul. Účel využití 

bytů se přizpůsobí podle dotačního titulu. 

Paní Ježková: Nabídka kulturních a sportovních akcí do konce roku 2022: 

23. 10. u tělocvičny – posvícenský fotbal svobodní x ženatí. Před tím sportovní soutěžení pro 

maminky s dětmi (vybíjená, přehazovaná, přetahování lanem) 

25. 10. od 18 hodin Strašidelný les – strašidelná stezka odvahy, start a zahradě školy 

25. 11. – zdobení adventního stromu před zvonicí (spolupráce MŠ a ZŠ) 
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18. 12. od 15 hodin – Vánoční vystoupení dětí základní a mateřské školy v kostele sv. 

Jakuba. Hostem bude Dobrušské žesťové sdružení. 

24. 12. - Štědrovečerní setkání u zvonice 

Paní Netíková: Neplánujete prodej pece? 

Pan starosta: Pan Wolf mi slíbil kontakt na odborníka, který se zabývá opravou pecí. 

Pan Wolf: Kontakt panu starostovi předám. 

 

12. Závěr 

Pan starosta ukončil zastupitelstvo v 19.34 hodin. 
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Usnesení z veřejného ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Černčice konaného dne 

19. 10. 2022 od 18.30 hodin v zasedací místnosti OÚ Černčice: 

1. Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje navržený program.  

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

Petra Skalického a zapisovatelku Mgr. Miroslavu Ježkovou. 

3. a) Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje zvolení 2 místostarostů. 

      b) Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o 

obcích, že pro výkon funkce starosty i obou místostarostů budou tyto funkce 

neuvolněné. 

      c) Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje volbu starosty a místostarostů veřejným 

hlasováním. 

      d) Zastupitelstvo obce Černčice volí starostou obce Ing. Martina Machů. 

      e) Zastupitelstvo obce Černčice volí 1. místostarostou obce Tomáše Katzera. 

          Zastupitelstvo obce Černčice volí 2. místostarostou obce Petra Skalického. 

4. a) Zastupitelstvo obce Černčice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory 

budou tříčlenné. 

      b) Zastupitelstvo obce Černčice volí předsedou finančního výboru Ing. Vladimíra 

Fiedlera. 

      c) Zastupitelstvo obce Černčice volí předsedou kontrolního výboru Radomíra 

Třísku. 

      d) Zastupitelstvo obce Černčice volí členy finančního výboru Ladislavu Pavlátovou a 

Ladislavu Štěpánovou. 

      e) Zastupitelstvo obce Černčice volí členy kontrolního výboru Jiřího Poláčka a 

Michala Masaryka. 

5.   Zastupitelstvo obce Černčice k bodu 5 – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí 

neuvolněných členů zastupitelstva schvaluje přijetí jednoho souhrnného usnesení. 

Zastupitelstvo obce Černčice v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 

318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o výši odměn členů zastupitelstev územně 

samosprávných celků stanoví měsíční odměny (hrubého) za výkon jednotlivých funkcí 

neuvolněných členů zastupitelstva takto: 
 

• starosta 18 000,- Kč (nezměnilo se),  

• 1. místostarosta 8 000,- Kč (nezměnilo se),  

• 2. místostarosta 6 000,- Kč (nově) 

 

• předseda výboru + zastupitel 1 000,- Kč (bylo 2 400 Kč),  

• člen zastupitelstva bez dalších funkcí 500,- Kč (bylo 1 200 Kč). 
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6. Zastupitelstvo obce Černčice vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu 

mezi obcí a členem zastupitelstva obce panem Petrem Skalickým a to od okamžiku 

schválení po celou dobu výkonu zastupitele obce. Předmětem pracovněprávního vztahu 

bude práce na opravách elektro v obci.  

Zastupitelstvo obce Černčice vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu 

mezi obcí a členem zastupitelstva obce panem Jaromírem Markem a to od okamžiku 

schválení po celou dobu výkonu zastupitele obce. Předmětem pracovněprávního vztahu 

bude úklid, údržba a provoz organizace KSZ.  

7. Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje plán rozvoje sportu pro obec Černčice na 

období 2022 až 2029. 

8. Zastupitelstvo obce Černčice v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích ve znění pozdějších předpisů, stanovila kompetenci starosty k provádění a 

schválení jednotlivých rozpočtových opatření od 20. 10. 2022 v následujícím rozsahu: 

a) Starosta obce může samostatně provádět rozpočtová opatření bez omezení 

v případech rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků 

z jiných rozpočtů, a to jak na straně příjmů, tak výdajů. 

b) Starosta obce může samostatně schvalovat a provádět rozpočtová opatření nad 

rámec schváleného rozpočtu do výše 500 000,- Kč v jednotlivých závazných 

ukazatelích. Navýšení závazného ukazatele nad tuto částku v případě potřeby jen 

v případech, kdy se jedná o výdaj nutný k zajištění chodu obce, v případech, kdy 

včasné neprovedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou 

výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady a k dalším případům 

zabránění škod a dále v případě úhrady pokut, penále a dalších nutných výdajů, 

kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, 

protože výdaj musí být realizován.   

c) Navýšení závazného ukazatele musí být financováno snížením jiného závazného 

ukazatele na výdajové straně rozpočtu nebo zapojením financování (položka 

8115) max. 500 000,- Kč nebo reálným a odůvodněným zvýšením příjmů.  

d)  Dále může starosta obce samostatně provádět rozpočtová opatření, jsou-li 

vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají vznik či 

zvýšení schodku rozpočtu nebo snížení přebytku rozpočtu. 

e) ZO si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený starostovi 

obce. 

f) V období od 1. 12. do 31. 12. příslušného roku rozpočtové opatření bez omezení, a 

to u rozpočtových změn týkající se: úpravy přijatých a poskytnutých transferů či 

jejich vypořádávání, dále úpravy rozpočtu u všech příjmů, výdajů či financování, 

do konce roku, u kterých by obci hrozil finanční postih za porušení závazných 

ukazatelů. Toto však neplatí pro investiční akce, které nebyly zastupitelstvem 

předem schváleny nebo nejsou smluvně vázány. 

Starosta obce informuje ZO o provedených změnách rozpočtu na nejbližším veřejném 

zasedání ZO. 
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9. Zastupitelstvo obce Černčice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2022 a č. 6/2022. 

10. Zastupitelstvo obce Černčice schvaluje nabídku na zpracování publikace o obci 

Černčice. 

 

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

 

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

 

                  Petr Skalický              …………………….  dne …………………. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


