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VÝPIS USNESENÍ Z 03-19 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  ČERNOUČEK 

ZE DNE  20.3.2019 

Volební období 2018 - 2022 

________________________________________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo obce Černouček projednalo: 

 

 

Program: 

 

1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu 

2. Schválení programu 

3. Kontrola dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce 

4. Rozpočtová opatření na účetní rok 2019 

5. Prodej pozemku p.č.134/7 k.ú. Černouček 

6. Prodej pozemku p.č.344/33 k.ú. Černouček 

7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

8. Smlouva o převodu doménového jména 

9. Návrh rozpočtu na rok 2019 a Střednědobý rozpočtový výhled na r.2020-2022   

10. Členská schůze SONO 

11. Diskuse  

12. Závěr 

 

Zastupitelstvo obce  Černouček po projednání: 

 

Usnesení 1/3/2019  

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje ověřovatele zápisu ve složení:  p. Jan Broft ml.,  

p. Petr Lipš a zapisovatele p. Jana Brofta st. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení 1/3/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení 2/3/2019 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje program 03-19 zasedání zastupitelstva obce 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení 2/3/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení č.3/3/2019 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje v souladu s § 102 odst.2 písm. a) zákona č.128/2000 

Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých 

rozpočtových opatření na účetní rok 2019 do výše 100 tis.Kč, dle §16 zákona č.250/2000 Sb., 

jimiž může dojít ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu obce. 

Rozpočtová opatření ve vyšších částkách může starosta obce samostatně provádět jen v 

případech: 

 

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů 

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií 

nebo stavu nouze, vývoj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení 

úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná 

rizika z neoprávněné úhrady 

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, 

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

výdaj musí být realizován 
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Zastupitelstvo obce bude informováno o každém rozpočtovém opatření provedeném v 

kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení 

rozpočtového opatření starostou s ústním odůvodněním. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.3/3/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení č.4/3/2019  

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje prodej pozemku p.č.134/7 o výměře 1306m2, druh 

pozemku orná půda k.ú. Černouček k výstavbě RD za cenu 1 379 136Kč dle znaleckého 

posudku č.3656/63/18 vypracovaného soudním znalcem ing. Petrem Bílkem dne 28.11.2018. 

Náhradu nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 3 000Kč uhradí kupující. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.4/3/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení č.5/3/2019  

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje prodej pozemku p.č.344/33 o výměře 113m2, druh 

pozemku ostatní plocha-jiná plocha k.ú. Černouček který vznikl oddělením z p.č.344/13 dle 

GP č.310-157/2018 za cenu 9 210Kč dle znaleckého posudku č.3655/62/18 vypracovaného 

soudním znalcem ing. Petrem Bílkem dne 28.11.2018. 

Náhradu nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 3 000Kč uhradí kupující. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.5/3/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení č.6/3/2019  

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby č.IP-12-4009235/001, LT-Černouček, p.č.136/28 přípojka z PS. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.6/3/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení č.7/3/2019  

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje uzavření smlouvy o převodu doménového jména 

cernoucek.cz za cenu 325Kč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.7/3/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení č.8/3/2019 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje vyrovnaný rozpočet obce na rok 2019 ve výši příjmů 

6 298tis. a ve výši výdajů 6 298tis. Splátky úvěru ve výši 598tis. jsou kryty finančními 

prostředky z minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.8/3/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení č.9/3/2019  

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na r.2020-2022. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.9/3/2019 bylo schváleno 
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Usnesení č.10/3/2019  

Zastupitelstvo obce Černouček projednalo zápis z jednání rady Sdružení obcí pro nakládání s 

odpady. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.10/3/2019 bylo schváleno 

 

 

 

 

V Černoučku  dne 20.3.2019 

 

 

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

 

Ověřovatelé  zápisu:   Jan Broft ml.  podpis……………………….  

 

                                       Petr Lipš   podpis………………………. 

   

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

 

 

 

 

 

 

 

 


