ČERNOŽICKÝ MINIZPRAVODAJ
březen-duben 2019
OBEC ČERNOŽICE ZVE NA KULTURNÍ AKCE

Obec Černožice a ZO českého zahrádkářského svazu
v Černožicích vás srdečně zvou na

Společenský ples ve stylu
ROZKVETLÁ DŽUNGLE

v sobotu 30. března 2019

16. března 2019 od 20:00 hod.
Předprodej vstupenek v kanceláři OÚ Černožice
Po a St 8:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 17:00 hod.
Spolek zahrádkářů Černožice pořádá
cestovatelskou přednášku

KAMBODŽA, LAOS,
THAJSKO
pátek 5. dubna 2019, 18:00 hodin
v sále kulturního domu v Černožicích

30. 4. 2019 na loděnici PÁLENÍ ČARODĚJNIC hudební vystoupení
CO SE PŘIPRAVUJE U SOUSEDŮ
ve Smiřicích
16.3.2019 divadelní představení Čarodějky v kuchyni
23.3.2019 17:00 Zpíváme pro UNICEF
Koncert Smíšeného pěveckého sboru SMETANA a
Dětského pěveckého sboru JIZERKA Semily. Výtěžek bude
věnován Dětskému fondu Unicef. Vstupné dobrovolné.
23.3.2019 20:00
Myslivecká zábava
30.3.2019 v 10:00 hod. Vynášení Morany
13.4.2019 divadlo OCHOS
Příběhy obyčejného šílenství
26.4.2019 travesti show Sny ve Vegas
6.4.-20.4.2019 SMIŘICKÉ SVÁTKY HUDBY

www.festivalsmirice.cz

v Jaroměři a Josefově
18.3.-18.4.2019 Městské muzeum Jaroměř
interaktivní výstava Supermarket SVĚT
19.3.2019 Městské divadlo film Bohemian Rhapsody
24.3.2019 od 13.30 hod. Boučkovo loutkové divadlo
O líném Honzovi
29.3.2019 od 16.30 hod. Kašpárek a princezna
z jezera
21.4.2019 od 13.30 O zlé královně
6.4.2019 Slavnostní zahájení sezóny v pevnosti Josefov
9.4.2019 Velikonoce na pevnosti
27.4.2019 pevnost - Josefovské čarování
6.4.2019 Nároďák OLYMPIC TOUR 2019

INFORMACE Z OBCE
Na veřejné schůzi zastupitelstva obce Černožice
18.2.2019 zastupitelé schválili:
Směnu pozemků p.č. 527/1 (část zahrádkářské kolonie
u trati za řadovkami) a p.č. 46/2 (část skládky), které
vlastnili manželé Rejchrtovi, za pozemek p.č. 646/7
(půda za Jordánem pod Prašivkou) ve vlastnictví obce.
Rozdíl v hodnotě pozemků daný rozdílnou výměrou dle
znaleckého odhadu doplatí manželé Rejchrtovi.
Pozemek u tratě je v intravilánu obce a umožňuje
přístup na další pozemky.
Byla uzavřena jednoroční pachtovní smlouva se
zemědělskou firmou ACHP s.r.o. Hradec Králové na
pozemek p.č. 559/37 (pole v Čáslavkách) za nájem
3540,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo záměr odprodat bytovou
jednotku č.261/16 o dispozici 2+kk s lodžií ve 3.NP,
kdy podlahová plocha bytové jednotky činí 47,4 m2 a
lodžie o výměře 2,5 m2. Jedná se o jediný byt ve
vlastnictví obce v bytovém domě č.p. 261, ostatní byty
byly již převedeny do vlastnictví. Podmínky prodeje
bytu budou zveřejněny na úřední desce.
Dne 20.1.2019 obdržela obec žádost společnosti
Metrostav a.s. o udělení souhlasu s užíváním
„přístupové komunikace“. Jedná se o nezpevněnou
komunikaci, která vede podél holohlavského rybníku,
dále podél lesního porostu až k místu uvažované
výstavby dálničního mostu přes Jordán. Obec
Černožice má v tomto úseku nezpevněné komunikace
pouze minimální část. Jedná se o pozemek p.č.
559/37, který představuje cca 35 m z celkové délky
této komunikace. Důvodem užívání komunikace je
zajištění dopravního přístupu ke stavbě dálnice D11
1106 Hradec Králové - Smiřice (zajištění dopravy
materiálu, technického zařízení, apod.). Souhlas je
požadován pouze po dobu provádění této stavby.
Případná poškození komunikace, vzniklá během
užívání, budou uživatelem průběžně odstraňována. Po
skončení užívání bude komunikace uživatelem
uvedena do stavebně technického stavu, který bude
minimálně odpovídat stavu před zahájením užívání.
V listopadu 2018 vyhlásilo Ministerstvo pro místní
rozvoj výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotací z
podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“.
PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY VE DNECH 20.
a 21. 3. 2019 – rozpisy podle č.p. přímo v ulicích
Veškeré poplatky za úhradu svozu komunálního
odpadu (a za pejsky) je podle
vyhlášky nutno uhradit do 31. 3. 2019.
SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
v sobotu 30. března 2019 – stanoviště
Křižovatka Okružní 10,05 - 10,30 hodin
Parkoviště Frutex 10,40 - 11,05 hodin
Obecní úřad 11,10 - 11,35 hodin
Základní škola 11,45 - 12,10 hodin
SKLÁDKA KOMUNÁLNÍHO ODPADU – kontejner na
sběrném dvoře a skládka bioodpadu (větve, tráva)
BUDE OTEVŘENA 30.3.2019 od 9,00 do 11,00
(zatím pouze soboty).

Tento podprogram je členěn na jednotlivé dotační tituly,
kde jedním z nich je Podpora obnovy místních komunikací.
Rádi bychom z tohoto programu získali dotaci na
rekonstrukci vozovky v ul. Nádražní. V souvislosti s velmi
krátkým termínem pro podání žádosti o dotaci na stavební
akci „Rekonstrukce vozovky v ul. Nádražní“ jsme požádali
agenturu Profesionálové, a.s. o zajištění zpracování
žádosti o dotaci a zajištění následného administrování.
Žádost o dotaci vč. všech povinných příloh bylo nutné
podat do 28. 2. 2019.
Také byl schválen záměr podat žádost o účelovou
investiční dotaci pro JSDH od MV GŘ HZS ČR na pořízení
nového dopravního automobilu. Jednotka sboru
dobrovolných hasičů používá jako dopravní automobil
starou Avii, která má už téměř doslouženo. Řešil by se
nákup vícemístného dopravního automobilu pro převoz
jednotky k zásahům. Zatím se jedná o záměr podat žádost,
nákup by měl proběhnout v roce 2020.
Zastupitelstvo schválilo uzavření smluv o poskytnutí
veřejné finanční podpory – tedy příspěvků na činnost: TJ
Černožice z.s. ve výši 150.000,- Kč (na pokrytí nákladů na
dopravu na závody a soustředění kanoistického oddílu a
sportovní akce pro veřejnost); příspěvek na činnost ZO
Českého zahrádkářského svazu Černožice 20.000,- Kč;
příspěvek na činnost v roce 2019 ve výši 10.000,- Kč
organizaci Senioři České republiky z.s., Městská
organizace Smiřice, jejichž akcí se účastní i občané
Černožic;
Oblastní charita Červený Kostelec požádala o příspěvek
na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb
Hospicu a Mobilního hospicu Anežky České, byl
odsouhlasen finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč.
Na zasedání zastupitelstva obce 4.3.2019 bylo
odsouhlaseno přistoupení obce Černožice do Sdružení
místních samospráv ČR. Prvním přínosem tohoto kroku je,
že SMS ČR bude pro obec zajišťovat za režijní cenu (600,Kč/měsíčně) službu pověřence GDPR (zákon na ochranu
osobních údajů). Mít pověřence a zpracované příslušné
právní předpisy je povinnost stanovená zákonem.

!!! “Zátiší u Přelova” ???
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