Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Černožicích dne 11.12. 2018
Přítomni: Pavel Beránek, MUDr. Tomáš Chyba, Michal Karel, Jaromír Kotěra, Ing. Petr Malina, Mgr.
Ladislava Malinová, Ing. Tomáš Němeček, Milan Novák, Mgr. Tomasz Raszka, Eva Šůnová DiS.,
Ing. Michaela Zezuláková.
OZ je usnášeníschopné v plném počtu 11 členů.
Zapisovatelka: Mgr. Ladislava Malinová
Návrhová komise: Mgr. Tomasz Raszka, Ing. Michaela Zezuláková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Malina, Eva Šůnová DiS.
Zasedání řídí p. starosta Pavel Beránek (dále předsedající).
Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno dle zákona a konstatoval
usnášeníschopnost zastupitelstva.
Předsedající vyzval zastupitele Ing. Tomáše Němečka ke složení slibu, neboť na ustavujícím zasedání
zastupitelstva obce nebyl přítomen a Zákon o obcích v § 69, odst. 2 stanovuje, že člen zastupitelstva
obce skládá slib na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení zúčastní.
Ing. Tomáš Němeček složil Slib člena zastupitelstva a ujal se funkce zastupitele.
Předsedající přednesl návrh programu jednání:
1. Slib člena zastupitelstva
2. Organizační záležitosti /schválení programu jednání, ověřovatele zápisu, návrhové komise,
zapisovatele/
3. Zpráva o činnosti
4. Volba předsedy finančního výboru
5. Volba členů výborů
6. Rozpočet obce na rok 2019
7. Rozpočtová opatření
8. Jednací řád zastupitelstva obce
9. Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu
10. Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory pro Věra Kosinová -Daneta
11. Schválení výpůjčky prostor v budově č.p. 19, v ul. Hlubočnice
12. Schválení „určeného zastupitele“ pro spolupráci s pořizovatelem změny ÚP č.1
13. Souhlas s umístěním značky geodetického bodu – mikrosítě mostu SO210
14. Diskuse
15. Závěr
Nebyly návrhy na doplnění programu. Hlasování o programu: pro 11 – proti 0 – zdržel 0.
Usneseníč. 1: Zastupitelstvo obce Černožice schvaluje program jednání zasedání ZO Černožice
v navrženém znění.

-

-

Bod jednání č.3: Zpráva o činnosti – přednesl p. Pavel Beránek, starosta
Informace z úřadu:
zastupitelé se od ustavujícího zasedání sešli dvakrát na svých pracovních jednáních (13. 11. 2018
a 27.11. 2018).
výbor pro kulturu a školství připravoval a zajišťoval kulturní akce v obci: rozsvěcení vánočního stromu,
které se konalo 2. 12. 2018, Mikulášskou besídku 8.12. 2018, vydání Černožického minizpravodaje,
který již byl distribuován; další akce, které nás teprve čekají: loutkové představení „Kašpárek a
princezna“ a navazující hravé odpoledne, v lednu se uskuteční jablíčkové posezení s harmonikou, dále
divadelní představení spolku „OCHOZ“ Smiřice se hrou „Příběhy obyčejného šílenství“, pohádkové
představení a detektivka divadla „Choceň“.
proběhly přípravy na vítání 5 nových občánků, které se uskuteční v pátek 14.12. 2018.
starosta se jako zástupce obce zúčastnil 1. jednání sboru zástupců vlastníků pro komplexní pozemkové
úpravy v k.ú. Černožice nad Labem, které se konalo dne 8.11.2018.
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-

-

-

-

-

-

starosta se jako zástupce obce zúčastnil výroční valné hromady SDH Černožice, která se konala dne
17.11.2018.
starosta společně s předsedkyní kulturního a školského výboru Mgr. Malinovou navštívili ředitelku ZŠ
a MŠ Mgr. Cabicarovou. Předmětem návštěvy bylo seznámení se stavem budovy základní školy a s
požadavky školy na opravy a rekonstrukce.
předseda finančního výboru Ing. Tomáš Němeček pracoval na přípravě rozpočtu obce pro rok 2019.
místostarosta Ing. Petr Malina se zabýval přípravou nového Jednacího řádu a nové Směrnice pro
zadávání zakázek malého rozsahu.
byla provedena oprava veřejného osvětlení, kdy bylo opraveno 9 nefunkčních svítidel, vč. výstražných
světel u přechodu „Na Nové“. Jedno stále nesvítí v ul. Sehnoutkova, před restaurací, z důvodu poruchy
na podzemním kabelovém vedení – bude opraveno na jaře.
byl proveden úklid veřejného prostranství a parkoviště u nádraží, očištěna plocha střechy OÚ od
narostlých mechů.
byla provedena oprava a instalace nového vánočního osvětlení.
byla provedena oprava propadlé šachty kanalizačního potrubí mezi bývalou ubytovnou a řadovými
garážemi. Poškození kanalizační šachty bylo větší, než se předpokládalo, a bylo nutné šachtu
kompletně vybourat a nově vybetonovat. Současně došlo i k vyspravení poškozené obecní komunikace
v zatáčce u bývalé ubytovny.
v mateřské škole byla opravena dlažba vstupního schodiště, která je odmrzlá a hrozilo nebezpeční
úrazu. Oprava byla provedena jen v nejnutnějším rozsahu. Dlažba je odmrzlá a uvolněná v celé své
ploše a je nutné ji v období školních prázdnin položit nově.
v kulturním domě došlo k revizi a zprovoznění nefunkčního sociálního zařízení.
v obecním bytě v č.p. 39, kde bydlí p. Cmero, došlo k zahoření el. rozvodů, byla provedena kompletní
rekonstrukce elektr. rozvodů.
byl vyžádán posudek kamerového systému v Černožicích z pohledu GDPR, kdy zpracovatelem posudku
byla firma AGCOM Smiřice.
obcí byla doručena stížnost na výskyt švábovitého hmyzu, kdy zdrojem měl být objekt č.p. 44, nádražní
domek, který je ve vlastnictví ČR /státu/ s právem hospodaření pro Správu železniční a dopravní cesty.
Byla vyvolána schůzka v sídle SŽDC, kde byla p. Milanem Kadlecem, pracovníkem SŽDC, přislíbena
náprava tohoto stavu. Stávající stav je takový, že 7.12. proběhla již druhá desinsekce objektu, kdy toto
by mělo být konečné. V současné době připravuje SŽDC přestěhování nájemníků tohoto objektu.
Stávající nájemníci nemají k přestěhování námitek. Realizace stěhování je naplánována kolem 15.
ledna 2019. Po uvolnění tohoto drážního domku bude SŽDC žádat o vydání demoličního výměru, kdy
po jeho vydání by měl být objekt z důvodů zlepšení rozhledových podmínek u přejezdu demolován.
byla iniciována další návštěva na SŽDC HK, přímo u vedoucího oddělení správy nádražních budov p.
Pavla Horáčka, se kterým byla v souvislosti s neutěšeným stavem železniční zastávky v Černožicích
dohodnuta schůzka přímo na místě, tzn. přímo na naší zastávce ČD. Předmětem této schůzky, která se
bude konat 12.12. 2018, bude snaha o nalezení řešení, které by mělo vést k celkovému zlepšení stavu
objektu a okolí.
Pozemkové záležitosti:
zemědělský podnikACHP s.r.o. Hradec Králové svým dopisem ze dne 9.10.2018, žádal o uzavření
„smlouvy pachtovní“ na pozemek p.č. 559/37 v k.ú. Černožice nad Labem. Jedná se o pozemek (pole
v Čáslavkách), který obec v lednu 2018 nabyla do vlastnictví a hodlá na něm provést zasíťování a
vybudování komunikace pro výstavbu RD. Pozemek p.č. 559/37 je součástí většího celku, kde má v 1.
etapě vzniknout cca 27 stavebních pozemků. Obec připomínkovala přiloženou nevyhovující „smlouvu
pachtovní“ a v současné době očekává předložení nové smlouvy v upraveném znění. Záměr obce
propachtovat tento pozemek bude zveřejněn.
dne 20. 9. 2018 byla obcí doručena výzva k řešení z Katastr. úřadu Královehradeckého kraje, KP
Náchod, kde nás KÚ vyzývá k narovnání hranice katastrálního území, která je současně i hranicí okresu.
Důvodem je to, že „budova výroby“ v severní části bývalého areálu firmy IDEA zasahuje do dvou
katastrálních území a leží na dvou pozemcích, kdy část budovy je v k.ú. Černožice nad Labem a část v
k.ú.Semonice. Obec se bude touto záležitostí zábývat a vyvolá jednání s dalšími subjekty /vlastníky,
Městem Jaroměř, KÚ Náchod/. Bude podán návrh na změnu katastrální hranice s doložením dohody o
změně hranice mezi Obcí Černožice a Městem Jaroměř. KÚ by měl schválit navrženou změnu hranice
rozhodnutím. Jedná se o administrativně náročný a časově dlouhodobější proces.
směna pozemků: V minulosti byl zveřejněn záměr obce na směnu pozemků mezi obcí Černožice a
manželi Rejchrtovými, kteří jsou vlastníky pozemku 527/1 (1578 m 2, na němž leží část zahrádkářské
kolonie mezi řadovkami a tratí) a pozemku p.č. 46/2 (97 m2, který se nachází v místě obecního sběrného
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dvora). Obec jako protihodnotu nabízí soubor menších zemědělských pozemků. Tento záměr obce byl
schválen. Nic z toho se však nerealizovalo. K dispozici byly znalecké posudky na pozemky ve vlastnictví
obce, chybělo však ocenění pozemků Rejchrtových. Obec tedy nechala vypracovat posudky i na tyto
pozemky. Z předaných znaleckých posudků vyplynulo, že hodnoty pozemků, které mají být předmětem
směny, nejsou v souladu pro tuto směnu. Pan Rejchrt byl přizván k projednání a znalecké posudky mu
byly předloženy. Stále tedy probíhají vyjednávání, kdy je obec připravena celou záležitost v souladu se
zákonem vyřešit ke spokojenosti občanů i manželů Rejchrtových.
-

-

-

Stavební záležitosti:
dne 3. 12 .2018 obec obdržela z Krajského úřadu Královehradeckého kraje, z odboru dopravy a
silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství (jako příslušného speciálního stavebního
úřadu) stavební povolení vč. projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení pro stavbu „Úprava
křižovatky I/33 x MK (ul. Revoluční) Černožice. Objednatelem a investorem je ŘSD ČR.
dne 27.11.2018 obec obdržela z MMHK, odboru stavebního, Rozhodnutí „stavební povolení“ na stavbu
„Celková oprava v ulici Nádražní v obcí Černožice“. A současně bylo vydáno rozhodnutí o povolení
výjimky, která se týká šíře chodníků. Toto stavební povolení by mělo v nejbližších dnech nabýt právní
moci.
dne 30.11. 2018 obec obdržela žádost o vydání souhlasu s umístěním značky geodetického bodu –
mikrosítě mostu SO210 – jedná se o most přes Jordán na stavbě dálnice D 1106. Tento bod je nezbytný
pro geodetické práce na stavbě mostu. Bod bude umístěn na hranici (okraji) pozemku p.č. 611/2 v k.ú.
Černožice nad Labem, což je lesní pozemek. Není tím tedy dotčeno funkční využití pozemku. Zřizovaný
bod by měl přetrvat po celou dobu životnosti mostu, kdy bude využit pro sledování deformací spodní a
horní stavby mostu. Vydání souhlasu s umístěním tohoto bodu bylo zařazeno jako bod č. 13 na program
dnešního jednání.
Nebyly návrhy na doplnění Zprávy.
Usnesení č. 2: ZO Černožice bere na vědomí zprávu o činnosti.
Hlasování o usnesení č.2: pro 11 – proti 0 – zdržel 0.
Bod jednáníč.4: Volba předsedy finančního výboru - přednesl p. Pavel Beránek, starosta
Na minulém jednání ZO Černožice bylo přijato usnesení, že volba do funkce předsedy finančního výboru
proběhne na následujícím veřejném zasedání zastupitelstva obce. Jako předseda finančního výboru je
navržen Ing. Tomáš Němeček, který má již zkušenosti z minulého volebního období.
Nebyl jiný návrh ani návrh na doplnění.
Usnesení č. 3: ZO Černožice volí do funkce předsedy finančního výboru p. Ing. Tomáše
Němečka, kdy odměna za výkon funkce mu bude náležet ode dne zvolení do této funkce.
Hlasování o usnesení č.3: pro 10 – proti 0 – zdržel 1.
Bod jednáníč.5: Volba členů výborů – předkladatel p. Pavel Beránek, starosta
Na minulém jednání ZO Černožice bylo přijato usnesení, že volba členů zřízených výborů proběhne na
následujícím veřejném zasedání zastupitelstva obce. Přistoupíme tedy k volbě členů těchto zřízených
výborů.
a) Jako členové výboru finančního byli navrženi: p. Michal Karel a p. Martina Reichová.
Jiný návrh ani návrh na doplnění nebyl vznesen.
Usnesení č. 4: ZO Černožice volí jako členy výboru finančního p. Michala Karla a paní Martinu
Reichovou, kdy neuvolněnému zastupiteli bude odměna za výkon funkce náležet ode dne zvolení
do této funkce.
Hlasování o usnesení č.4: pro 10 – proti 0 – zdržel 1.
b) Jako členky výboru kontrolního byly navrženy: p. Eva Šůnová, DiS a p. Bc. Tereza Adamová.
Jiný návrh ani návrh na doplnění nebyl vznesen.
Usnesení č. 5: ZO Černožice volí jako členy kontrolního výboru p. Evu Šůnovou DiS. a p. Bc.
Terezu Adamovou, kdy neuvolněnému zastupiteli bude odměna za výkon funkce náležet ode dne
zvolení do této funkce.
Hlasování o usnesení č.5: pro 10 – proti 0 – zdržel 1.
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c) Jako členové výboru stavebního a investičního byli navrženi: p. Soňa Pácaltová a p. Michal
Malina.
Jiný návrh ani návrh na doplnění nebyl vznesen.
Usnesení č. 6: ZO Černožice volí jako členy výboru stavebního a investičního p. Soňu Pácaltovou
a p. Michala Malinu.
Hlasování o usnesení č.6: pro 10 – proti 1 – zdržel 0.
Jako členky výboru pro kulturu a školství byly navrženy: p. Mgr. Lenka Raszková, Ing. Blanka
Hudáková, sl. Anna Blatníková, p. Ladislava Ryšavá.
Jiný návrh ani návrh na doplnění nebyl vznesen.
Usnesení č. 7: ZO Černožice volí jako členky výboru pro kulturu a školství p. Mgr. Lenku
Raszkovou, Ing. Blanku Hudákovou, sl. Annu Blatníkovou, p. Ladislavu Ryšavou.
Hlasování o usnesení č.7: pro 11 – proti 0 – zdržel 0.
d)

e) Jako členové výboru pro sport a zájmová sdružení byli navrženi: p. Mgr. Luděk Malina a p.
Miroslav Macháň.
Jiný návrh ani návrh na doplnění nebyl vznesen.
Usnesení č. 8: ZO Černožice volí jako členy výboru pro sport a zájmová sdružení p. Mgr. Luďka
Malinu a p. Miroslava Macháně.
Hlasování o usnesení č.8: pro 11– proti 0 – zdržel 0.
Bod jednáníč.6: Rozpočet obce na rok 2019– předkladatel Ing. Tomáš Němeček, předseda
finančního výboru
Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce. Tento rozpočet je navržen jako schodkový.
Schodek rozpočtu bude kryt z přebytku z minulých let. V části příjmové jsou očekávány příjmy ve výši
16 714 100,00 Kč. Ve výdajové stránce došlo k mírným úpravám oproti zveřejněnému návrhu, z důvodů
legislativních došlo k přesunům mezi paragrafy ve výši 100 000,00 Kč a došlo k navýšení výdajů
v částce 180 000,00 Kč, tedy celková navrhovaná částka výdajů je 22 805 000,00 Kč. Změny jsou
iniciovány státem, nejsou ovšem upřesněny legislativně, bylo nutno doplnit položku s rezervou na
krizové situace § 5213, došlo k přesunu a upřesnění položky na příspěvky sociálním zařízením.
V rozpočtu na rok 2019 jsou plánovány výdaje na akce: stavební úprava hasičárny (vrata, fasáda),
nákup a obnova výzbroje a výstroje pro hasiče, rekonstrukce ulice Nádražní – plánovány výdaje cca
2 800 000,00 Kč, po dvou letech už bylo získáno stavební povolení; je plánována částka 1 000 000,00
Kč (s rezervou) na kompletní dohotovení projektové dokumentace na zasíťování stavebních pozemků
v Čáslavkách; v plánu je izolace jižní strany kulturního domu a bytu proti pronikání vlhkosti, bude nutná
sanace zdiva. Dále se předpokládá rekonstrukce ulice Na Výsluní za cca 1 000 000,00 Kč. Rozhodli
jsme se definitivně odstranit torzo ubytovny, na což jsou alokovány prostředky ve výši cca 1 500 000,00
Kč. Shrnutí: příjmová část 16 714 100,00 Kč; výdajová část 22 805 000,00 Kč; schodek ve výši
6 090 900,00 Kč bude kryt z rezerv, které obec má na účtech.
Nebyly vzneseny žádné připomínky k přednesenému návrhu rozpočtu, návrhy na změnu, či doplnění.
Usnesení č. 9: ZO Černožice schvaluje rozpočet obce na rok 2019 v navržené výši jako
schodkový, kdy schodek rozpočtu bude kryt z přebytku minulých let.
Hlasování o usnesení č.9: pro 11 – proti 0 – zdržel 0.

Bod jednáníč.7: Rozpočtová opatření – předkladatel Ing. Petr Malina, místostarosta
V návaznosti na schválenýrozpočet obce na rok 2019 byly zastupiteli projednány pravomoci pro
přijímání rozpočtových opatření pro toto volební období. Dle Zákona o obcích v případě, že není volena
rada obce, jako tomu bylo v minulosti, některé kompetence přecházejí na starostu a některé má
zastupitelstvo obce. V případě rozpočtových opatření je účelné, aby starosta mohl operativně
rozhodovat o rozpočtových opatřeních do určité výše, zejména v případě příjmů, aby se nemuselo čekat
na svolání zastupitelstva. Navrhujeme delegovat starostovi obce pro toto volební období pravomoc
schvalovat rozpočtová opatření do výše 50 000,00 Kč ve výdajové části a v neomezené výši v příjmové
části.
Jiný návrh nebo návrh na doplnění nebyl přednesen.
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Usnesení č.10: ZO Černožice deleguje pro toto volební období starostovi obce pravomoc
schvalovat rozpočtová opatření do výše 50.000,00 Kč ve výdajové části a v neomezené výši v
příjmové části.
Hlasování o usnesení č.10: pro 11– proti 0 – zdržel 0.
Bod jednáníč.8: Jednací řád zastupitelstva obce – předkladatel Ing. Petr Malina, místostarosta
V současné době je v platnosti jednací řád, který byl schválen usnesením zastupitelstva obce ze dne
2. 3. 2015. Zastupitelé se na svém 1. pracovním jednání dohodli na vypracování nového jednacího řádu,
kdy jeho vyhotovením byl pověřen Ing. Petr Malina. Na 2. pracovním jednání zastupitelů byl tento
jednací řád ze strany zastupitelů připomínkován a upraven do finální podoby. Ing. Petr Malina seznámil
s tímto jednacím řádem, resp. s nejpodstatnějšími změnami oproti původnímu jednacímu řádu:
- již není volena rada obce; délka vystoupení je časově omezena;
- ke každému bodu jednání se přijímá usnesení samostatně, nebude se již schvalovat souhrnně;
- usnesení vzniká okamžikem ukončení hlasování o tom kterém návrhu dle schváleného programu a to
již v průběhu zasedání;
- hlasování o usnesení bude adresné – bude v zápise evidováno, kdo jak hlasoval;
- zápis z jednání zastupitelstva bude v souladu se zákonem vyhotoven a zveřejněn do 10 dnů po
skončení zasedání.
Nový Jednací řád zastupitelstva obce bude zveřejněn jako příloha zápisu, s účinností od 1. 1. 2019.
Všichni zastupitelé dostali včas návrh Jednacího řádu a seznámili se s ním.
Žádný návrh na změnu či doplnění některého z bodů jednacího řádu nebyl vznesen.
Usnesení č.11: ZO Černožice schvaluje předložený Jednací řád zastupitelstva obce.
Hlasování o usnesení č.11: pro 11– proti 0 – zdržel 0.
Bod jednáníč.9: Směrnice pro zadávání veřejných zakázek– předkladatel Ing. Petr Malina,
místostarosta
V současné době je v platnosti Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu, která byla schválena
usnesením zastupitelstva ze dne 7.12. 2015. Zastupitelé se na svém 1. pracovním jednání dohodli na
vypracování nové směrnice, kdy jejím vyhotovením byl pověřen Ing. Petr Malina. Na 2. pracovním
jednání zastupitelů byla tato směrnice připomínkována a upravena do finální podoby.
Všichni členové zastupitelstva obdrželi návrh Směrnice, vyjádřili se k návrhu a závěrečný návrh dostali
v předstihu. Zpracovatel a předkladatel Směrnice Ing. Malina shrnul základní změny:
- byly upraveny přílohy dle aktuálních právních předpisů;
- pravomoci rady byly přeneseny na starostu a zastupitelstvo;
- byl zaveden institut „rodného listu“ zakázky; v rodném listu bude uvedeno např. předmět zakázky,
předpokládaná hodnota zakázky, oslovení dodavatelé, hodnotící kritérium, stanovena komise pro
otvírání, posouzení a hodnocení nabídek;
- byly stanoveny kategorie veřejných zakázek dle předpokládané výše plnění a stanoveny požadavky
na dokumentaci a způsob administrace a uchovávání;
- byl stanoven mechanismus posuzování nabídek, možnost posoudit jen nabídku vítězného dodavatele.
Směrnice bude přílohou zápisu.
Všichni zastupitelé dostali včas návrh Směrnice a seznámili se s ním.
Žádný návrh na změnu či doplnění Směrnice nebyl vznesen.
Usnesení č.12: ZO Černožice schvaluje předloženou Směrnici pro zadávání zakázek malého
rozsahu.
Hlasování o usnesení č.12: pro 11– proti 0 – zdržel 0.
Bod jednání č. 10: Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory pro Věra
Kosinová – Daneta – předkladatel p. Pavel Beránek, starosta
26. 9. 2018 obdržel OÚ Černožice žádost o finanční výpomoc na úhradu nákladů na neinvestiční výdaje
na uživatele sociálních služeb zařízení Daneta pro rok 2019, který má trvalé bydliště v naší obci. Jedná
se o zařízení pro zdravotně postižené, kdy náš občan využívá denního stacionáře, ve kterém jsou
programy, které
mají tohoto klienta co nejvíce osamostatnit. Na provoz částečně přispívá
Královéhradecký kraj, Magistrát města Hradce Králové a částečně i uživatel sám. Provoz takovéhoto
zařízení je finančně velmi náročný, proto žádají o příspěvek i obec. Jedná se o příspěvek ve výši
5 000,00 Kč.
Nikdo nevznesl jiný návrh nebo návrh na doplnění.
Usnesení č.13: ZO Černožice schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory
ve výši 5.000,- Kč, pro Věra Kosinová – Daneta, zařízení pro zdravotně postižené, IČO: 48162485.
Hlasování o usnesení č.13: pro 11– proti 0 – zdržel 0.
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Bod jednání č.11: Schválení výpůjčky prostor v budově č.p. 19, v ul. Hlubočnice– předkladatel p.
Pavel Beránek, starosta
18. 10. 2018 obdržel OÚ Černožice od ředitelky Základní školy a mateřské školy Černožice Mgr.
Cabicarové žádost o Využívání prostor v I.NP pro činnost zájmového kroužku „divadelního“, při ZŠ a
MŠ v budově č.p.19, ulice Hlubočnice, Černožice.
Vzhledem k tomu, že se jedná o výpůjčku právnické osobě zřízené obcí, nemá obec dle § 39 odst.3,
zákona o obcích, povinnost tento záměr zveřejnit.
Právní úprava smlouvy o výpůjčce je obsažena v § 2193 a násl. obč. zákoníku. K uzavření smlouvy o
výpůjčce postačí, pokud je uzavřena ústně. Písemná forma se nevyžaduje, a to ani u výpůjčky
nemovitostí.
Základními znaky výpůjčky jsou její: a) bezúplatnost – za poskytnutí výpůjčky nesmí být ze strany
vypůjčitele hrazena půjčiteli žádná odměna. To se však nevztahuje na případné náklady spojené s
užíváním věci či jejím provozem. Pokud by byla hrazena půjčiteli odměna, pak by se již jednalo o nájem.
b) dočasnost – vypůjčitel i půjčitel jsou v okamžiku poskytnutí výpůjčky srozuměni s tím, že půjčitel je
povinen předmět výpůjčky vypůjčiteli po uplynutí určité, ve smlouvě sjednané doby vrátit. Pokud by
dočasnost sjednána nebyla, jednalo by se o výprosu.
Navrhuji uzavřít se ZŠ a MŠ Černožice smlouvu o výpůjčce v písemné podobě, kdy bezplatné užívání
bude dočasné - do 30. 6. 2019 (začátek školních prázdnin).
Nikdo nevznesl jiný návrh nebo návrh na doplnění.
Usnesení č.14: ZO Černožice schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce v písemné podobě se ZŠ a
MŠ Černožice, kde bezplatné užívání bude dočasné a to do 30. 6. 2019.
Hlasování o usnesení č.14: pro 11– proti 0 – zdržel 0.
Bod jednání č.12: Schválení „určeného zastupitele“ pro spolupráci s pořizovatelem změny ÚP
č.1 – předkladatel p. Pavel beránek, starosta
V souvislosti s probíhajícím procesem změny ÚP č.1 Černožice je nezbytné schválit tzv. „určeného
zastupitele“ (musí být zvolený zastupitel), který bude zajišťovat komunikační kanál mezi zastupitelstvem
obce a Úřadem územního plánování Magistrátu města Hradec Králové. Návrh, aby tímto „určeným
zastupitelem“ byl p. Pavel Beránek.
Jiný návrh ani návrh na doplnění nebyl vznesen.
Usnesení č. 15: ZO Černožice schvaluje p. Pavla Beránka jako „určeného zastupitele“ (určený
člen zastupitelstva) pro spolupráci s pořizovatelem, tj. Magistrátem města Hradec Králové (resp.
úřadem územního plánování) v procesu pořízení Změny č.1 Územního plánu Černožice, dle
zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon).
Hlasování o usnesení č.15: pro 11– proti 0 – zdržel 0.
Bod jednání č.13: Souhlas s umístěním značky geodetického bodu – mikrosítě mostu SO 210
– předkladatel p. Pavel beránek, starosta
Jak p. starosta podrobně informoval ve Zprávě o činnosti, dne 30.11.2018 obec obdržela žádost o
vydání souhlasu s umístěním značky geodetického bodu – mikrosítě mostu SO210. Jedná se o most
přes Jordán na stavbě dálnice D 1106. Tento bod je nezbytný pro geodetické práce na stavbě mostu.
Bod bude umístěn na hranici (okraji) pozemku p.č. 611/2 v k.ú. Černožice nad Labem.
Jiný návrh ani návrh na doplnění nebyl vznesen.
Usnesení č.16: ZO Černožice schvaluje umístění značky geodetického bodu – mikrosítě mostu
SO 210, kdy geodetický bod bude umístěn na pozemku p.č. 611/2 v k.ú. Černožice nad Labem.
Hlasování o usnesení č.16: pro 11– proti 0 – zdržel 0.

Bod jednáníč.14: Diskuze - diskuzi řídí předsedající
P. Němeček Josef vznesl dotaz na částku 1,5 milionu Kč: v rozpočtu bylo uvedeno, že se počítá
s demolicí základů ubytovny, ale v rozpočtu je uvedeno, že je to na kapitolu tělovýchovná zařízení.
Ing. Němeček upřesňuje: na paragraf rozpočtu 3639 komunální služby a územní rozvoj jinde
nezařazené je částka 1,5 milionu, která se týká demolice ubytovny, na par. 3412 sportovní zařízení
v majetku obce je také částka 1,5 milionu, protože ze strany TJ šla žádost na potenciální obnovu
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povrchu kurtů, takže jsou to rezervní prostředky, pokud by došlo k rekonstrukci. Jsou to shodné částky,
ale každá na jiný paragraf rozpočtu.
P. Kotěra Jan: domnívá se, že na jednání minulého zastupitelstva byl pravděpodobně porušen jednací
řád, „nepředložením projednávaných a schvalovaných materiálů“, konkrétně tabulek o odměnách
zastupitelů, v termínu sedmi dnů před konáním zastupitelstva. A dále vytýká, že nebylo na svolané
pracovní schůzi před ustavujícím zastupitelstvem jednáno o konkrétním obsazení funkcí, proč čtyři
zastupitelé „nebyli přibráni k jednání.“ Dle jeho slov zastupitelé, s nimiž hovořil, údajně „nevěděli, co
schvalují“.
P. starosta Beránek: minulý starosta pan Kotěra pozval všechny zvolené zastupitele k jednání, všichni
se dostavili, pan Kotěra neupřesnil, co chce projednávat. Když se všichni sešli, měli možnost přednést
své představy na obsazení funkcí. Ze strany pana Kotěry nezazněl žádný požadavek na obsazení
jakékoliv funkce, zastupitelé jsou jistě svědky.
Mgr. Malinová: pokud jde o tabulky, podle nichž se schvalovaly odměny, jsou veřejně přístupné na
internetu, vycházejí z nařízení vlády č. 318/2017.
P. Kotěra Jan: tabulky jsou sice přístupné na internetu, ale ten, kdo předkládal materiál k projednání
porušil jednací řád, zastupitelé nevěděli, co se bude projednávat.
P. starosta Beránek: měli možnost se vyjádřit, vždy byl prostor na dotazy před samotným
schvalováním.
Ing. Malina: program se schvaluje na začátku jednání, může dojít ke změnám.
Mgr. Malinová: výše odměn za výkon funkcí se schvalovala dle tabulky vždy konkrétními částkami,
které byly výslovně uvedeny a odsouhlaseny, toto je doloženo i v zápise.
Ing. Němeček: na minulém zasedání jsem nebyl, byl jsem služebně v zahraničí, ale je pravda, že
podklady pro jednání jsme neobdrželi, ani tabulky.
P. starosta Beránek: kdo měl připravit podklady, když ustavující zasedání svolával bývalý starosta p.
Kotěra? Řízení schůze jsem se ujal až v průběhu jednání po volbě starosty.
P. Pácaltová má dotaz na bývalého starostu p. Kotěru: v červnu, když byl zveřejněn záměr prodat
některé obecní pozemky, jsem upozornila, že pozemek u Přelova, na kterém stojí čerpací kanalizační
stanice, nelze prodat. A zároveň jsem upozornila, že tam vzniká černá skládka, kterou je potřeba řešit.
Zajímalo by mě, jak jste to řešil? Ten odpad je tam pořád.
P. Kotěra Jaromír: to není černá skládka, je to stavební suť, která slouží majiteli rybníka ke
zpevňování břehů. Zaváží tím okraje rybníka.
P. Pácaltová: to bych protestovala, jsou tam kusy asfaltu, betony, to není stavební suť, která se dá
používat na břehy, když je tam asfalt. Takže jste s tím něco dělal?
P. Kotěra Jaromír: ne.
P. Pácaltová: takže máte další bod programu, černou skládku.
P. starosta Beránek: zaznamenali jsme to, budeme se tím zabývat.
P. Kuchařová: znovu připomíná stav silnice v topolech, navrhuje spojit se se starostou Holohlav a
Smiřic, protože část komunikace je na jejich katastru, aby se silnice dala do pořádku.
P. starosta Beránek: víme o tom, všichni to měli ve volebním programu, komunikace je hodně
frekventovaná, teď je tudy vedena objížďka, bude do května 2019. V plánu je jednání se starostou
Holohlav a Smiřic, abychom podnikli společné kroky. Podle informací p. starosty Malínského
z Holohlav byl dán příslib rekonstrukce komunikací od pana Červíčka (náměstek Královéhradeckého
kraje pro dopravu). To proběhlo i veřejně v tisku.
P. Kuchařová: připomínka, zda by bylo možné instalovat nádoby na separovaný odpad „plechový“
(nápojové obaly s hliníkem).
P. starosta Beránek: zjistíme možnosti.
Další diskuzní příspěvky nebyly. P. starosta ukončil diskuzi.
Bod jednání č.15: Závěr
P: starosta Beránek: Chtěl bych Vám všem poděkovat za spolupráci při průběhu dnešního zasedání
zastupitelstva. Občanům chci poděkovat za příspěvky a podněty do diskuze a zastupitelům za aktivní
spolupráci při přípravě dnešního zasedání.
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Všem společně bych Vám rád popřál krásné a klidné vánoční svátky, bez stresu a shonu. Bohatého
Ježíška a do nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a hlavně mějte se rádi.
Děkuji. Končím dnešní zasedání zastupitelstva obce Černožice. Čas 20:00 hodin.
V Černožicích dne 11. 12. 2018
Zapsala: Mgr. Ladislava Malinová________________Starosta: Pavel Beránek__________________
Zápis ověřili: Ing. Petr Malina____________________Eva Šůnová, DiS. ____ __________________
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