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OBEC   ČERNOUČEK 

ZÁPIS 

z 06-19 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 10.12.2019. 

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. Zdeněk Karhan, p. Jan Broft ml. a zapisovatele 

pro pořízení Zápisu z 06-19 zasedání zastupitelstva obce p. Jana Brofta st.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje ověřovatele zápisu ve složení:  p. Zdeněk Karhan a  

p. Jan Broft ml.  a zapisovatele p. Jana Brofta st. 

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

Usnesení 1/12/2019 bylo schváleno 

 

2. Schválení programu 

Předsedající předložil návrh programu 06-19 zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na 

úřední desce dne 2.12.2019 

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.       Rozpočtové opatření + hospodaření obce za III.čtvrtletí 2019 

  5.       Rozpočtové provizorium na I.-III.měsíc r.2020 

6.     Inventarizace majetku obce  

7.     Střednědobý rozpočtový výhled na r.2021-2023  

8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

9. Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu pro podporu odpadového hospodářství 

10. Sportovní hřiště 

11. Dodatky ke smlouvám o odpadech 

12. Vybavení JSDH Černouček  

13. Obecně závazné vyhlášky 

14. Odměny ZO 

15. Diskuse  

16. Závěr 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje program 06-19 zasedání zastupitelstva obce 

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

Usnesení 2/12/2019 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. Rozpočtové opatření + hospodaření obce za III.čtvrtletí 2019 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno rozpočtovým opatřením č.5 a hospodařením obce za 

III.čtvrtletí 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.5 a schvaluje hospodaření obce za 

III. čtvrtletí roku 2019  

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

Usnesení č.3/12/2019 bylo schváleno 

 

5. Rozpočtové provizorium na I.-III.měsíc r.2020 

Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové provizorium na 1.čtvrtletí r.2020. Rozpočtové 

provizorium je přechodné období stanovené zastupitelstvem Obce Černouček  na dobu, než bude 

schválen rozpočet na kalendářní rok 2020. Byly vyhotoveny Zásady rozpočtového provizoria na I.-

III. měsíc r.2020 dle přílohy. 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. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje rozpočtové provizorium na I.-III. měsíc r.2020 

včetně zásad, které je přílohou tohoto zápisu. 

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

Usnesení 4/12/2019 bylo schváleno 

 

6.    Inventarizace majetku obce 

Starosta předložil plán inventur na rok 2019 včetně návrhů inventarizačních komisí dle příloh č.1 a 

č.2. Předsedou hlavní inventarizační komise je navržen pan Karhan Zdeněk, členem pan Broft Jan 

ml., pan Kříž Václav a paní Kavánová Lucie.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje plán inventur na rok 2019 včetně členů 

inventarizačních komisí dle přílohy. 

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

Usnesení č.5/12/2019 bylo schváleno 

 

7.    Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2021-2023 

Zastupitelstvo obce projednalo plánované akce na r. 2021-2023, které budou zapracovány do 

návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček projednalo plánované akce na roky 2021-2023, které budou 

zapracovány do návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023 

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

Usnesení 6/12/2019 bylo schváleno 

 

8.     Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, 

umístění stavby č. IP-12-4009986/002 s firmou ČEZ Distribuce a.s. Děčín.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schválilo návrh mlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

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

Usnesení č.7/12/2019 bylo schváleno 
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9.  Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu pro podporu odpadového hospodářství 

Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o poskytnutí dotace z Programu pro podporu odpadového 

hospodářství poskytnutou Krajským úřadem.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schválilo smlouvu a pověřilo starostu k jejímu podpisu. 

Současně potvrzuje že obec vlastní finanční prostředky na spolufinancování.  

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

Usnesení č.8/12/2019 bylo schváleno 

 

 

10.     Sportovní hřiště 

Zastupitelstvo obce  projednalo možnost nabídnutou církví k pronájmu pozemku a vodní nádrže „ 

Na louce“. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce se usneslo na upřesnění podmínek pronájmu a zjištění skutečných 

nákladů na vyčištění vodní nádrže „Na louce“. 

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

Usnesení č.9/12/2019 bylo schváleno 

 

 

11.     Dodatky ke smlouvám o odpadech  

Zastupitelstvo obce projednalo zápis z jednání rady SONO a dodatky ke smlouvám ke svozu 

odpadů.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček projednalo zápis z jednání rady SONO a schválilo dodatky ke 

smlouvám ke svozu odpadů. 

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

Usnesení č.10/12/2019 bylo schváleno 

 

 

12.     Vybavení JSDH Černouček 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh na vybavení požární jednotky obce, která je zařazena do 

kategorie JPO 5.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schválilo podat žádost na krajský úřad o poskytnutí dotace na 

vybavení požární jednotky.   

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

Usnesení č.11/12/2019 bylo schváleno 

 

 

13.    Obecně závazné vyhlášky 

Zastupitelstvo obce projednalo nové znění obecně závazných vyhlášek. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schválilo nové obecně závazné vyhlášky   

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

Usnesení č.12/12/2019 bylo schváleno 
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14.    Odměny ZO 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh na změnu odměn ZO dle novely nařízení vlády 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček odsouhlasilo ponechat výši odměn ve stávající výši jako 

v uplynulém roce. 

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

Usnesení č.13/12/2019 bylo schváleno 

 

 

 

15.   Diskuse 

 

 

 

16.   Závěr   

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 10.12.2019 

 

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

 

Ověřovatelé  zápisu:   Zdeněk Karhan podpis……………………….  

 

                                       Jan Broft ml.            podpis………………………. 

 

starosta obce Černouček: Václav  Kříž   podpis………………………. 
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VÝPIS USNESENÍ Z 06-19 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  ČERNOUČEK 

ZE DNE  10.12.2019 

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. Rozpočtové opatření + hospodaření obce za III.čtvrtletí 2019 

5. Rozpočtové provizorium na I.-III.měsíc r.2020 

6. Inventarizace majetku obce 

7. Střednědobý rozpočtový výhled na r.2021-2023 

8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

9. Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu pro podporu odpadového hospodářství 

10. Sportovní hřiště 

11. Dodatky ke smlouvám o odpadech 

12. Vybavení JSDH Černouček  

13. Obecně závazné vyhlášky 

14. Odměny ZO 

15. Diskuse  

16. Závěr 

 

Zastupitelstvo obce  Černouček po projednání: 

 

Usnesení 1/12/2019 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje ověřovatele zápisu ve složení:  p. Zdeněk Karhan a  

p. Jan Broft ml.  a zapisovatele p. Jana Brofta st. 

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

Usnesení 1/12/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení 2/12/2019 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje program 06-19 zasedání zastupitelstva obce 

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

Usnesení 2/12/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení č.3/12/2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.5 a schvaluje hospodaření obce za 

III. čtvrtletí roku 2019  

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

Usnesení č.3/12/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení č.4/12/2019  

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje rozpočtové provizorium na I.-III. měsíc r.2020 

včetně zásad, které je přílohou tohoto zápisu. 

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

Usnesení 4/12/2019 bylo schváleno 
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Usnesení č.5/12/2019  

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje plán inventur na rok 2019 včetně členů 

inventarizačních komisí dle přílohy. 

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

Usnesení č.5/12/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení č.6/12/2019  

Zastupitelstvo obce Černouček projednalo plánované akce na roky 2021-2023, které budou 

zapracovány do návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023 

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

Usnesení 6/12/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení č.7/12/2019  

Zastupitelstvo obce schválilo návrh mlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

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

Usnesení č.7/12/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení č.8/12/2019 

Zastupitelstvo obce Černouček schválilo smlouvu a pověřilo starostu k jejímu podpisu. 

Současně potvrzuje že obec vlastní finanční prostředky na spolufinancování.  

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

Usnesení č.8/12/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení č.9/12/2019 

Zastupitelstvo obce se usneslo na upřesnění podmínek pronájmu a zjištění skutečných 

nákladů na vyčištění vodní nádrže „Na louce“. 

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

Usnesení č.9/12/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení č.10/12/2019 

Zastupitelstvo obce Černouček projednalo zápis z jednání rady SONO a schválilo dodatky ke 

smlouvám ke svozu odpadů. 

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

Usnesení č.10/12/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení č.11/12/2019 

Zastupitelstvo obce Černouček schválilo podat žádost na krajský úřad o poskytnutí dotace na 

vybavení požární jednotky.  

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje podání žádosti na akci s názvem ,,Obec Černouček-

vybavení jednotky SDH,, do Programu na podporu JSDHO a ostatních složek IZS pro rok 

2020 a schvaluje závazek spolufinancování v minimální výši 10% z celkových uznatelných 

nákladů projektu. Zastupitelstvo obce Černouček se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi 

celkovou cenou a poskytnutou dotací v rámci projektu Obec Černouček – dopravní automobil 

014D24100036 do plné výše z vlastních zdrojů.  

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

Usnesení č.11/12/2019 bylo schváleno 

 

Usnesení č.12/12/2019 

Zastupitelstvo obce Černouček schválilo nové obecně závazné vyhlášky   

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

Usnesení č.12/12/2019 bylo schváleno 
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Usnesení č.13/12/2019 

Zastupitelstvo obce Černouček odsouhlasilo ponechat výši odměn ve stávající výši jako v roce 

2018-2019. 

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

Usnesení č.13/12/2019 bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

V Černoučku  dne 10.12.2019 

 

 

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

 

Ověřovatelé  zápisu:   Zdeněk Karhan podpis……………………….  

 

                                       Jan Broft ml.            podpis………………………. 

   

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

 

 

 

 

 

 

 

 


