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OBEC   ČERNOUČEK 

ZÁPIS 

z 05-19 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 12.9.2019. 

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:      6 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina). 

Omluveni:     Jan Broft ml.  

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. Lucie Kavánová, p. Petr Lipš a zapisovatele pro 

pořízení Zápisu z 05-19 zasedání zastupitelstva obce p.Jana Brofta st.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje ověřovatele zápisu ve složení:  p. Lucie Kavánová a  

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

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení 1/9/2019 bylo schváleno 

 

 

2. Schválení programu 

Předsedající předložil návrh programu 05-19 zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na 

úřední desce dne 4.9.2019 

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. Přezkoumání hospodaření dílčí za rok 2019 

5.       Hospodaření obce za I.pololetí 2019 

6.     Uzavření veřejnoprávní smlouvy - přestupky 

7.  Rozpočtová opatření č.3 a č.4  rok 2019 

8.  Vyjádření MžP  k žádosti o dotaci 

9.  Zápis z jednání rady SONO 

10. VŘ ZMR- stanoviště kontejnerů 

11.  Diskuse 

12.  Závěr 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje program 05-19 zasedání zastupitelstva obce 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení 2/9/2019 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. Přezkoumání hospodaření dílčí za rok 2019 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s termínem konání dílčího přezkoumání hospodaření obce za 

rok 2019, které se koná 17.10.2019. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2019  

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.3/9/2019 bylo schváleno 

 

5. Hospodaření obce za I.pololetí 2019 

Zastupitelstvo obce  projednalo hospodaření obce za I. pololetí r. 2019  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje hospodaření obce za I. pololetí r. 2019. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.4/9/2019 bylo schváleno 

 

6.    Uzavření veřejnoprávní smlouvy - přestupky 

Zastupitelstvo obce projednalo uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti 

k projednávání přestupků s městem Roudnice n.L..    

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Roudnice nad 

Labem o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků od 1.1.2020, jejíž součástí je dohoda 

o ukončení platnosti stávající smlouvy k 31.12.2019, s úhradou nákladů ve výši 2.000,- Kč za 

přestupek dle předloženého návrhu. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.5/9/2019 bylo schváleno 

 

7.    Rozpočtová opatření č.3 a č.4  rok 2019 

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtová opatření č.3 a č.4 za rok 2019.  

Přílohou je: Rozpočtové opatření č.3 a  Rozpočtové opatření č.4 (v kompetenci starosty) 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček bere na vědomí rozpočtové opatření č.3 a č.4 za rok 2019  

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.6/9/2019 bylo schváleno 

 

8.     Vyjádření MžP k žádosti o dotaci  

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zamítavým vyjádřením MžP k žádosti o dotaci na sběrný 

dvůr.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zamítavé stanovisko k dotaci na sběrný dvůr  

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.7/9/2019 bylo schváleno 

 

9.  Zápis z jednání rady SONO 

Zastupitelstvo obce projednalo zápis z jednání rady SONO  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček projednalo zápis z jednání rady SONO  

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.8/9/2019 bylo schváleno 
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10.     VŘ ZMR – stanoviště kontejnerů 

Zastupitelstvo obce  bylo seznámeno s dodanými nabídkami na postavení stanovišť kontejnerů 

v obci Černouček, byly dodány nabídky od firmy Volodymyr Kulivar,Smola stavby s.r.o. a Strabag 

a.s.. Nejnižší cenu nabídla firma Volodymyr Kulivar. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje jako zhotovitele na postavení stanovišť kontejnerů 

firmu Volodymyr Kulivar na základě nejnižší nabízené ceny 228 865,- Kč +DPH a pověřilo 

starostu k uzavření a podpisu smlouvy o dílo. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.9/9/2019 bylo schváleno 

 

 

11.     Diskuse  

Z diskuse vyplynulo: 

Vypracovat záměr s výhledem využití budovy bývalé základní školy – dnešního obecního úřadu. 

Nechat vyrobit nástěnku s uzamykatelnou částí jako úřední desky a částí na vyvěšování reklamních 

plakátů. 

Obec Černouček provedla průzkum trhu na cenu židlí a stolů pro doplnění vybavení sálu místního 

pohostu.Na firmu TREND nábytek s.r.o. a Technotrade CR s.r.o. jsme zaslali poptávku a po 

obdržení nabídky jsme oslovili firmu Technotrade s nižší cenovou nabídkou. 

 

 

 

12.     Závěr 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 12.9.2019 

 

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

 

Ověřovatelé  zápisu:   Lucie Kavánová podpis……………………….  

 

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

 

starosta obce Černouček: Václav  Kříž   podpis………………………. 
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VÝPIS USNESENÍ Z 05-19 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  ČERNOUČEK 

ZE DNE  12.9.2019 

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. Přezkoumání hospodaření dílčí za rok 2019 

5. Hospodaření obce za I.pololetí 2019 

6. Uzavření veřejnoprávní smlouvy - přestupky 

7.  Rozpočtová opatření č.3 a č.4  rok 2019 

8.  Vyjádření MžP  k žádosti o dotaci 

9.  Zápis z jednání rady SONO 

10. VŘ ZMR- stanoviště kontejnerů 

11.  Diskuse 

12.  Závěr 

 

Zastupitelstvo obce  Černouček po projednání: 

 

Usnesení 1/9/2019 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje ověřovatele zápisu ve složení:  p. Lucie Kavánová a  

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

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení 1/9/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení 2/9/2019 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje program 05-19 zasedání zastupitelstva obce 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení 2/9/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení č.3/9/2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2019  

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.3/9/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení č.4/9/2019  

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje hospodaření obce za I. pololetí r. 2019. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.4/9/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení č.5/9/2019  

Zastupitelstvo obce rozhodlo o uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Roudnice nad 

Labem o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků od 1.1.2020, jejíž součástíje dohoda o 
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ukončení platnosti stávající smlouvy k 31.12.2019, s úhradou nákladů ve výši 2.000,- Kč za 

přestupek dle předloženého návrhu. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.5/9/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení č.6/9/2019  

Zastupitelstvo obce Černouček bere na vědomí rozpočtové opatření č.3 a č.4 za rok 2019  

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.6/9/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení č.7/9/2019  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zamítavé stanovisko k dotaci na sběrný dvůr  

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.7/9/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení č.8/9/2019 

Zastupitelstvo obce Černouček projednalo zápis z jednání rady SONO  

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.8/9/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení č.9/9/2019 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje jako zhotovitele na postavení stanovišť kontejnerů 

firmu Volodymyr Kulivar na základě nejnižší nabízené ceny 228 865,- Kč +DPH a pověřilo 

starostu k uzavření a podpisu smlouvy o dílo. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.9/9/2019 bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

V Černoučku  dne 12.9.2019 

 

 

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

 

Ověřovatelé  zápisu:   Lucie Kavánová podpis……………………….  

 

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

   

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

 

 

 

 

 

 

 

 


