OBEC ČERNOUČEK
Zápis
z 02-19 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 27.2.2019.
Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Jednání
řídil starosta obce p. V.Kříž

Přítomno:
6 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina).
Omluveni:
Jan Broft ml.
Neomluveni:
Hosté:
Občané:
I.
Zahájení
Starosta přivítal členy zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je schopno
se usnášet.
Starosta určil zapisovatele pro pořízení zápisu z 02-19 zasedání zastupitelstva obce: p.J.Broft st.
Předsedajícím jsou navrženi jako ověřovatelé zápisu p. L. Kavánová a p. J. Korous.
Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu:
pro
6
proti
0
zdržel se
0
Ověřovateli zápisu byli určeni: p. L. Kavánová a p. J. Korous. Dále starosta předložil návrh
programu 02-19 zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na úřední desce dne 20.2.2019
Program :
1. Kontrola dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce
2. Inventarizace majetku obce
3. Oprava MK
4. Diskuse
5. Závěr
Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Pro
6
proti:
0
zdržel se : 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

1. Kontrola dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce
Konstatování, že proti zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky členů
zastupitelstva obce.
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2. Inventarizace majetku obce r. 2018
Zastupitelstvo obce projednalo výsledky inventarizace včetně rozhodnutí o vypořádání
inventarizačních rozdílů a provedení nezbytných opatření v ZO.
Hlasování o schválení
Pro
6
proti:
0
zdržel se : 0
Usnesení
Zastupitelstvo obce schválilo inventarizaci obce za rok 2018.
3. Oprava MK
Zastupitelstvo obce projednalo opravu MK na pozemku ppč. 344/2, v k.ú. Černouček a podá
žádost o dotaci z MMR.
Hlasování o schválení
Pro
6
proti:
0
zdržel se : 0
Usnesení
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na opravu MK na ppč. 344/2 v k.ú
Černouček na MMR a má v rozpočtu na r. 2019 zajištěny finanční prostředky na spolufinancování
tohoto projektu.

4. Diskuse

5. Závěr
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Č. 02-19 ZE DNE 27.2.2019
Zastupitelstvo obce Černouček
vědomí

I.

bere na

II.

projednalo

III.

schvaluje

Zastupitelstvo obce schválilo inventarizaci majetku obce za rok 2018.
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na opravu MK na ppč.344/2 v k.ú
Černouček a má v rozpočtu na r.2019 zajištěny finanční prostředky na spolufinancování tohoto
projektu .

V Černoučku dne 27.2.2019

Zapsal:
Ověřovatelé zápisu:

Starosta obce Černouček,
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Jan Broft st.
Lucie Kavánová

podpis ………………………
podpis……………………….

Jan Korous

podpis……………………….

Václav Kříž

podpis……………………….

