OBEC ČERNOUČEK
Zápis
z 15-17 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 31.3.2017.
Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 18.00 hod., ukončeno bylo v 19.30 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 15-17 zasedání zastupitelstva obce: p.J.Broft
Předsedajícím jsou navrženi jako ověřovatelé zápisu p.Dvořák Z. a p.Cettl V.
Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu:
pro
7
proti
0
zdržel se 0
Ověřovateli zápisu byli určeni: p.Dvořák Z. a p.Cettl V. Dále starosta předložil návrh programu
15-17 zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na úřední desce dne 22.3.2017
Program :
1. Kontrola dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce
2. Návrh rozpočtu na r.2017
3. Inventarizace majetku obce
4. Zápis z přezkoumání hospodaření obce Černouček
5. Nájemní smlouvy na hrobové místo
6. Diskuse
7. 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.

1. Kontrola dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce
Konstatování, že proti zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky členů
zastupitelstva obce. Starosta obce informoval o plnění usnesení zastupitelstva obce z 16.12.2016.
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2. Návrh rozpočtu na r.2017
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu na r.2017. kde ve výši příjmů jsou příjmy s daní
fyzických osob ze závislé činnosti, daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty a daň
z nemovitosti, příjmy jsou v plánované výši 4.280 tis. Kč.V rozpočtu jsou hlavní plánované výdaje
v kapitole rekonstrukce chodníků,MK,přístřešek k odpočinku,činnost místní správy , komun.služby
a územní rozvoj .Výdaje celkem 6.682 tis.Kč.Rozpočet je sestaven jako schodkový.Schodek ve výši
2402000Kč bude vyřešen zapojením přebytku hospodaření z minulých let ve výši 2402000Kč.
ZO Černouček stanovuje 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 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 úhrad je vázáno
na penalizaci 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.
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.
Hlasování o schválení
Pro
7
proti:
0
zdržel se : 0
Usnesení
Zastupitelstvo obce schválilo na rok 2017 schodkový rozpočet. Závazný ukazatel byl určen
paragraf.
Návrh rozpočtu vyvěšen na úřední desce a elektronické desce OÚ od 13.3.2017 do 31.3.2017
Rozpočet byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce Černouček na veřejném zasedání dne:
31.3.2017.
Příjmy a výdaje byly navýšeny oproti návrhu rozpočtu o540000Kč.Jedná se o Dohodu s ÚP
na mzdy VPP pro 4 pracovníky od 1.4.2017.Dohoda byla podepsána dne 28.3.2017.
ZO Černouček stanovuje 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 do výše 100 tis. Kč, dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., jimiž může dojít ke změnám
závazných ukazatelů rozpočtu obce.
4. Inventarizace majetku obce
Zastupitelstvo obce projednalo inventarizací majetku obce Černouček za r.2016.
Hlasování o projednání
Pro
7
proti:
0
zdržel se : 0
Usnesení
Zastupitelstvo obce projednalo inventarizaci majetku obce Černouček dle plánu inventur na r.2016
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5. Zápis z přezkoumání hospodaření obce Černouček
Zastupitelstvo obce projednalo Zápis z přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, které provedl
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly. Zjištění z přezkoumání hospodaření - nebyly zjištěny
chyby a nedostatky, plnění opatření k odstranění nedostatků - nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Hlasování o schválení
Pro
7
proti:
0
zdržel se : 0
Usnesení
Zastupitelstvo obce schválilo Zápis z přezkoumání hospodaření obce Černouček za rok 2016.

6. Nájemní smlouvy na hrobové místo
Zastupitelstvo obce projednalo cenovou kalkulaci na uzavření nových nájemních smluv na roky
2018-2027.Cena nájmu hrobového místa je navržena: urnové místo 25,-Kč/rok,1hrob 50,-Kč/rok,
dvojhrob 100,-Kč/rok.
Hlasování o schválení
Pro
7
proti:
0
zdržel se : 0
Usnesení
Zastupitelstvo obce schválilo cenu nájmu hrobového místa na roky 2018-2027:
urnové místo 25,-Kč/rok,1hrob 50,-Kč/rok,dvojhrob 100,-Kč/rok
7. Diskuse
ZO vyhlásí záměr převodu 1/4 podílu ppč.172 pohřebiště a 1/4 podílu ppč.112 zast.pl.a nadvoří ve
vlastnictví obce Horní Beřkovice do vlastnictví obce Černouček.
.

8. Závěr
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Č. 15-17 ZE DNE 31.3.2017
Zastupitelstvo obce Černouček
vědomí

I.

bere na

II.

projednalo

inventarizaci majetku obce Černouček dle plánu inventur na r.2016
záměr převodu 1/4 podílu ppč.172 pohřebiště a 1/4 podílu ppč.112 zast.pl.a nadvoří ve vlastnictví
obce Horní Beřkovice do vlastnictví obce Černouček.
III.

schvaluje

1. Zastupitelstvo obce schválilo stanovisko,že veškeré rozpočtové opatření na účetní období r-2017
schvaluje ZO Černouček.
2. Zastupitelstvo obce schválilo na rok 2017 schodkový rozpočet. Závazný ukazatel byl určen
paragraf.
Návrh rozpočtu vyvěšen na úřední desce a elektronické desce OÚ od 13.3.2017 do 31.3.2017
Rozpočet byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce Černouček na veřejném zasedání dne:
31.3.2017.
Příjmy a výdaje byly navýšeny oproti návrhu rozpočtu o540000Kč.Jedná se o Dohodu s ÚP
na mzdy VPP pro 4 pracovníky od 1.4.2017.Dohoda byla podepsána dne 28.3.2017.
ZO Černouček stanovuje 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 do výše 100 tis. Kč, dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., jimiž může dojít ke změnám
závazných ukazatelů rozpočtu obce.
3. Zápis z přezkoumání hospodaření obce Černouček za rok 2016.
4. Zastupitelstvo obce schválilo cenu nájmu hrobového místa na roky 2018-2027:
urnové místo 25,-Kč/rok,1hrob 50,-Kč/rok,dvojhrob 100,-Kč/rok

V Černoučku dne 31.3.2017

Zapsal:
Ověřovatelé zápisu:

Starosta obce Černouček,
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Jan Broft

podpis ………………………

Zdeněk Dvořák

podpis……………………….

Václav Cettl

podpis……………………….

Václav Kříž

podpis……………………….

