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OBEC   ČERNOUČEK 

ZÁPIS 

z 04-19 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 18.6.2019. 

Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 17.00 hod., ukončeno bylo v 19.30 hod. Jednání 

řídil starosta obce p. Václav Kříž dále jako předsedající. 

 

Přítomno:      7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina). 

Omluveni:       

Neomluveni:   

Hosté:    

Občané:            

 

Zahájení zasedání zastupitelstva  

Starosta přivítal členy zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je schopno 

se usnášet. 

 

 

1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu 

Předsedající určil ověřovatele zápisu ve složení: p. Jan Korous, p. Zdeněk Karhan a zapisovatele 

pro pořízení Zápisu z 04-19 zasedání zastupitelstva obce p.Jana Brofta st.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje ověřovatele zápisu ve složení:  p. Jan Korous a  

p. Zdeněk Karhan  a zapisovatele p.Jana Brofta st. 

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

Usnesení 1/6/2019 bylo schváleno 

 

 

2. Schválení programu 

Předsedající předložil návrh programu 04-19 zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na 

úřední desce dne 8.6.2019 

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

 

Program: 

 

1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu 

2. Schválení programu 

3. Kontrola dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce 

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 

5.       Závěrečný účet za rok 2018 

6.     Účetní závěrka za rok 2018 

7.  Rozpočtová opatření č.1 a č.2  rok 2019 

8.  Žádost o dotaci v rámci programu dotace pro jednotky SDH obcí MV  

9.  Výkon přestupkové agendy 

10.  Diskuse 

11.  Závěr 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje program 04-19 zasedání zastupitelstva obce 

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

Usnesení 2/6/2019 bylo schváleno 
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3.   Kontrola dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce 

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

zastupitelstva obce. Z usnesení nevyplýval žádný úkol. 

 

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zprávou kontrolní skupiny KúÚk o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce  za rok 2018. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Černouček za rok 2018 nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) kromě chyb a nedostatků 

uvedených v textu zprávy v části C bod II., odstraněných v průběhu přezkoumání. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje „Zprávu o výsledky přezkoumání hospodaření obce Černouček 

za rok 2018. 

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

Usnesení č.3/6/2019 bylo schváleno 

 

5. Závěrečný účet za rok 2018 

Zastupitelstvo obce  projednalo návrh závěrečného účtu a závěrečnou zprávu za r.2018. Přílohou je 

Závěrečný účet 2018, Zpráva o přezkumu hospodaření 2018, Výkaz FIN za 12/2018 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018. 

Přílohy:  

Závěrečný účet za rok 2018 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 

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

Usnesení č.4/6/2019 bylo schváleno 

 

6.    Účetní závěrka za rok 2018 

Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku za r. 2018. Přílohou je Protokol o schvalování účetní 

závěrky,Výkazy k 31.12.2018 (rozvaha,výkaz zisku a ztráty,příloha), zpráva o přezkumu 

hospodaření za rok 2018, Inventarizační zpráva k 31.12.2018  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku  obce Černouček  sestavenou k 31.12.2018 

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

Usnesení č.5/6/2019 bylo schváleno 

 

7.    Rozpočtová opatření č.1 a č.2  rok 2019 

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtová opatření č.1 a č.2 za rok 2019 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje rozpočtová opatření č.1 a č.2 za rok 2019  

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

Usnesení č.6/6/2019 bylo schváleno 

 

8.     Žádost o dotaci v rámci programu dotace pro jednotky SDH obcí MV  

Zastupitelstvo obce projednalo podání žádosti o dotaci v rámci programu pro jednotky SDH obcí 

MV. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci v rámci programu pro jednotky SDH 

obcí MV a má v rozpočtu na r.2019 zajištěny finanční prostředky na spolufinancování tohoto 

projektu. 

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

Usnesení č.7/6/2019 bylo schváleno 
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9.  Výkon přestupkové agendy 

Zastupitelstvo obce projednalo podání žádosti na MěÚ Roudnice n. L. o uzavření veřejnoprávní 

smlouvy s naší obcí a městem Roudnice n.L. pro výkon přestupkové agendy. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi naší obcí a 

městem Roudnice n.L. pro výkon přestupkové agendy  

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

Usnesení č.8/6/2019 bylo schváleno 

 

 

10.     Diskuse  

 

 

11.     Závěr 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 18.6.2019 

 

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

 

Ověřovatelé  zápisu:   Jan Korous  podpis……………………….  

 

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

 

starosta obce Černouček: Václav  Kříž   podpis………………………. 
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VÝPIS USNESENÍ Z 04-19 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  ČERNOUČEK 

ZE DNE  18.6.2019 

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. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 

5.       Závěrečný účet za rok 2018 

6.       Účetní závěrka za rok 2018 

7.     Rozpočtová opatření č.1 a č.2  rok 2019 

8.     Žádost o dotaci v rámci programu dotace pro jednotky SDH obcí MV  

9.  Výkon přestupkové agendy 

10.  Diskuse 

11.  Závěr 

 

Zastupitelstvo obce  Černouček po projednání: 

 

Usnesení 1/6/2019 

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 1/6/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení 2/6/2019 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje program 04-19 zasedání zastupitelstva obce 

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

Usnesení 2/6/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení č.3/6/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje „Zprávu o výsledky přezkoumání hospodaření obce Černouček 

za rok 2018. 

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

Usnesení č.3/6/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení č.4/6/2019  

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018. 

Přílohy:  

Závěrečný účet za rok 2018 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 

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

Usnesení č.4/6/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení č.5/6/2019  

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku  obce Černouček  sestavenou k 31.12.2018 

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



5 

 

Usnesení č.5/6/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení č.6/6/2019  

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje rozpočtová opatření č.1 a č.2 za rok 2019  

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

Usnesení č.6/6/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení č.7/6/2019  

Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci v rámci programu pro jednotky SDH 

obcí MV a má v rozpočtu na r.2019 zajištěny finanční prostředky na spolufinancování tohoto 

projektu. 

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

Usnesení č.7/6/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení č.8/6/2019 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi naší obcí a 

městem Roudnice n.L. pro výkon přestupkové agendy  

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

Usnesení č.8/6/2019 bylo schváleno 

 

 

 

 

 

V Černoučku  dne 18.6.2019 

 

 

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

 

Ověřovatelé  zápisu:   Jan Korous  podpis……………………….  

 

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

   

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

 

 

 

 

 

 

 

 


