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OBEC   ČERNOUČEK 

Zápis 

z 01-18 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 13.12.2018. 

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:      7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina). 

Omluveni:         

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 01-18 zasedání zastupitelstva obce:  p.J.Broft 

Předsedajícím jsou  navrženi jako ověřovatelé zápisu  p.Lipš P.a p.Karhan Z. 

 

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: 

pro             7 

proti           0  

zdržel se      0 

Ověřovateli zápisu byli určeni: p Lipš P.a p.Karhan Z. Dále starosta předložil návrh programu     

01-18 zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na úřední desce dne 4.12.2018 

 

Program : 

  1. Kontrola dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce  

  2. Rozpočtové opatření +hospodaření obce za III.čtvrtletí 2018 

  3. Zásady rozpočtového provizoria na I.-III.měsíc r.2019 

  4. Inventarizace majetku obce  

  5. Rozpočtový výhled na r.2020-2022  

  6. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Černouček 

  7. Záměr na prodej a koupi pozemku  

  8. Sportovní hřiště 

  9. Dodatky ke smlouvám o odpadech  

10. Smlouvy o výpůjčce kompostérů 

11. Návrh změny v GDPR  

12. Rozhodnutí o odměnách dle nař.vlády č.202/2018 

13. Změna předsedy stavební komise 

14. Diskuse  

15. Závěr 

 

Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny. 

 

Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce: 

Pro            7 

proti:        0        

zdržel se :   0  

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen. 
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1. Kontrola dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce 

Konstatování, že proti zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky členů  

zastupitelstva obce.  

 

 

2. Rozpočtové opatření +hospodaření obce za III.tvrtl.2018 

Zastupitelstvo obce Černouček projednalo rozpočtové opatření č.3-4/2018 a hospodaření obce za  

III.čtvrtletí 2018.  

Hlasování o schválení 

Pro            7 

proti:        0        

zdržel se :   0  

Usnesení 

Zastupitelstvo obce Černouček bere na vědomí rozpočtové opatření č.3-4/2018, které jsou přílohou 

zápisu a schvaluje  hospodaření obce za III. čtvrtletí r.2018 

  
  
3. Zásady rozpočtového provizoria na I. III.měsíc 2019 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem,  Zásady rozpočtového provizoria na I.-III. měsíc 

r.2019. Rozpočtové provizorium je přechodné období stanovené zastupitelstvem Obce Černouček  

na dobu, než bude schválen rozpočet na kalendářní rok 2019. V období rozpočtového provizoria 

nelze realizovat žádné rozpočtové změny a rozpočtové úpravy. Rozpočtové příjmy a výdaje 

uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

Hlasování o schválení 

Pro            7 

proti:        0        

zdržel se :   0  

Usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo Zásady rozpočtového provizoria na I.-III. měsíc r.2019, které jsou 

přílohou tohoto zápisu. 

 

4.  Inventarizace za r.2018 

Zastupitelstvo obce projednalo inventarizaci za rok 2018. 

Hlasování o schválení 

Pro            7 

proti:        0        

zdržel se :   0  

Usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo  provedení inventarizace-přílohy č.1. a č.2 

 

5. Rozpočtový výhled na r.2020-2022 

Zastupitelstvo obce projednalo  návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020-2022. 

Hlasování o schválení 

Pro            0 

proti:        0        

zdržel se :   0 

Usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022. 
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6. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

Zastupitelstvo obce projednalo „Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2018“, které   

provedl Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly. Zjištění z dílčího přezkoumání hospodaření - 

byly zjištěny méně závažné a závažné chyby a nedostatky,ZO přijímá tato nápravná opatření - 

dodržování zákona č.134/2016Sb. zveřejnění smluv ve věstníku VZ  v zákonné lhůtě 15 dnů od 

uzavření smlouvy a dodržování zákona č.128/2000 Sb. ZO bude dodržovat - vyslovit souhlas se 

vznikem pracovněprávního vztahu mezi zastupitelem a obcí. 

Hlasování o schválení 

Pro            7 

proti:        0        

zdržel se :   0  

Usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo písemnou informaci o přijetí nápravných opatření ze „Zápisu z dílčího  

přezkoumání hospodaření obce za rok 2018“, která je přílohou tohoto zápisu. 

 

 

7. Návrh záměru prodeje a koupi pozemku  

Zastupitelstvo obce projednalo návrh záměru prodeje pozemku p.č.134/7 o výměře 1306 m2 a části  

pozemku p.č. 344/13 o výměře 113m2 a koupi části pozemku p.č. 344/19 v k.ú Černouček.  

Hlasování o schválení 

Pro            7 

proti:        0        

zdržel se :   0 

Usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje pozemku p.č.134/7 o výměře 1306 m2 a části  

pozemku p.č. 344/13 o výměře 113m2 a koupi části pozemku p.č. 344/19 v k.ú Černouček.  

 

8.Sportovní hřiště 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh na zajištění pozemku pro realizaci záměru vybudování 

sportovního hřiště v obci Černouček 

Hlasování o schválení 

Pro            7 

proti:        0        

zdržel se :   0 

Usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo nechat provést znalecký posudek na cenu pozemku pp.č. 168/2 v k.ú. 

Černouček. 

 

 

9. Dodatky ke smlouvám o odpadech  

Zastupitelstvo obce projednalo dodatek č.5 ke smlouvě č.PK-00526428-202 přílohy č.2 o cenách za  

sběr ,svoz a odstranění komunálního odpadu, dodatek č.13 ke smlouvě 4/3/1998 přílohy č.1 systém  

svozu dle druhu,typu a počtu sběrných nádob a současně se mění údaje zhotovitele.  

Hlasování o schválení 

Pro            7 

proti:        0        

zdržel se :   0 

Usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č.5 ke smlouvě č.PK-00526428-202 přílohy č.2 o cenách za 

sběr ,svoz a odstranění komunálního odpadu, dodatek č.13 ke smlouvě 4/3/1998 přílohy č.1 systém 

svozu dle druhu, typu a počtu sběrných nádob a současně se mění údaje zhotovitele a pověřil 

starostu obce Václava Kříže k jejím podpisům. 
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 10. Smlouvy o výpůjčce kompostérů  

Zastupitelstvo obce projednalo realizaci pronájem kompostérů na základě smlouvy o výpůjčce mezi  

svazkem obcí Podřipsko a následně mezi obcí a občanem obce Černouček. 

Hlasování o schválení 

Pro            7 

proti:        0        

zdržel se :   0 

Usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo realizaci pronájem kompostérů na základě smlouvy o výpůjčce mezi  

svazkem obcí Podřipsko a následně mezi obcí a občanem obce Černouček. 

 

 

11. Návrh změny v GDPR  

Zastupitelstvo obce projednalo zajištění pověřence GDPR  pro obec Černouček. 

Hlasování o schválení 

Pro            7 

proti:        0        

zdržel se :   0 

Usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo uzavřít finančně nejvýhodnější nabídku k zajištění pověřence GDPR. 

 

 

12. Rozhodnutí o odměnách dle nařízení vlády č.202/2018  

Zastupitelstvo obce projednalo návrh vlády č. 202/2018, kterým se mění výše odměn členů  

zastupitelstev územních samosprávních celků. 

Hlasování o schválení 

Pro            7 

proti:        0        

zdržel se :   0 

Usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo ponechat výši odměn dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 

 

13. Změna předsedy stavební komise 

Zastupitelstvo obce projednalo změnu předsedy stavební komise. 

Hlasování o schválení 

Pro            7 

proti:        0        

zdržel se :   0 

Usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo předsedou stavební komise p. Jana Korouse  

 

 

14. Diskuse  

 

 

15. Závěr 

 

 

 

 

 

 



5 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Č. 01-18 ZE DNE  13.12.2018 

 

Zastupitelstvo obce  Černouček 

 

I.         b e r e   n a    v ě d o m í 

rozpočtové opatření č.3-4/2018 

 

 

II.        p r o j e d n a l o 

  

 

 III.       s c h v a l u j e  

- hospodaření obce za III. čtvrtletí r.2018 

- zásady rozpočtového provizoria na I.-III. měsíc r.2019, které jsou přílohou tohoto zápisu. 

- provedení inventarizace-přílohy č.1. a č.2 

- návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022 

- písemnou informaci o přijetí nápravných opatření ze „Zápisu z dílčího přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2018“, která je přílohou tohoto zápisu 

      -    záměr prodeje pozemku p.č.134/7 o výměře 1306 m2 a části pozemku p.č. 344/13 o výměře  

           113m2 a koupi části pozemku p.č. 344/19 v k.ú Černouček. 

      -    nechat provést znalecký posudek na cenu pozemku pp.č. 168/2 v k.ú. Černouček 

     -   dodatek č.5 ke smlouvě č.PK-00526428-202 přílohy č.2 o cenách za sběr ,svoz a odstranění  

          komunálního odpadu, dodatek č.13 ke smlouvě 4/3/1998 přílohy č.1 systém svozu dle druhu,  

          typu a počtu sběrných nádob a současně se mění údaje zhotovitele a pověřil starostu obce  

          Václava Kříže k jejím podpisům. 

- realizaci pronájem kompostérů na základě smlouvy o výpůjčce mezi svazkem obcí 

Podřipsko a následně mezi obcí a občanem obce Černouček. 

- finančně nejvýhodnější nabídku k zajištění pověřence GDPR 

- ponechat výši odměn dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb 

- předsedou stavební komise p. Jana Korouse  

 

 

 

V Černoučku   dne   13.12.2018 

 

 

Zapsal:                             Jan Broft st.                       podpis ……………………… 

 

Ověřovatelé  zápisu:             Petr Lipš                            podpis……………………….  

 

                                       Zdeněk Karhan             podpis………………………. 

   

Starosta obce Černouček,      Václav  Kříž                      podpis………………………. 


