
1 

 
OBEC   ČERNOUČEK 

Zápis 
z 16-17 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 19.5.2017. 

Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 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 16-17 zasedání zastupitelstva obce:  p.J.Broft 
Předsedajícím jsou  navrženi jako ověřovatelé zápisu  p.Karhan Z. a p.Lipš P. 
 
Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: 
pro             7 
proti           0  
zdržel se      0 
Ověřovateli zápisu byli určeni: p.Karhan Z. a p.Lipš P. Dále starosta předložil návrh programu     
16-17 zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na úřední desce dne 12.5.2017 
 
Program : 
1. Kontrola dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce 
2. Rozpočtové opatření 

  3    Závěrečný účet za r.2016 
  4.   Účetní závěrka za r.2016 
  5.   Dodatek č.1 ke SOD Výstavba chodníků 
  6.   VZMR - rekonstrukce MK a výstavba místa pasivního odpočinku 
  7.   Poskytnutí dotace z POV  Ústeckého kraje 2017 
  8.   Hospodaření obce za I.čtvrtletí r.2017 
  9.   Diskuse 
 10.  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 31.3.2017. 
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2.  Rozpočtové opatření 
Zastupitelstvo obce bylo  seznámeno s rozpočtovým opatřením č.1/17, které se týká zrušený odvod 
z loterií, VPP, daň z nemovitých věcí, výstavba chodníků-navýšení, použití rezervy OU, DPP za 
obec. 
 
Hlasování o schválení 
Pro            7 
proti:        0        
zdržel se :   0  
Usnesení 
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.1/17. 
 
 
3.  Závěrečný účet za r.2016 
Zastupitelstvo obce  projednalo návrh závěrečného účtu za r.2016.Přílohou je Výkaz FIN za 
12/2016, Závěrečný účet 2016, Zpráva o přezkumu hospodaření.  
 
Hlasování o projednání 
Pro            7 
proti:        0        
zdržel se :   0  
Usnesení 
Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2016 
včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 bez výhrad. 
Závěrečný účet za rok 2016 byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 19.5.2017 
 
 
4. Účetní závěrka za r.2016 
Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku za r. 2016. Přílohou je Protokol o schvalování účetní 
závěrky,Výkazy k 31.12.2016 (rozvaha,výkaz zisku a ztráty,příloha), Zpráva o výsledku finanční 
kontroly za rok 2016, zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2016, Inventarizační zpráva 
k 31.12.2016  
 
Hlasování o schválení 
Pro            7 
proti:        0        
zdržel se :   0  
Usnesení 
Zastupitelstvo obce schvalilo účetní závěrku obce Černouček k 31.12.2016. 
Závěr: 
Schvalovací orgán efektivně posuzoval rizika a možné ztráty v hospodaření, které mohly v průběhu 
roku účetní jednotku ovlivnit, a tím omezil vznik problémů, které by vedly k neschválení účetní 
závěrky.   
 
 
5. Dodatek č.1 ke SOD Výstavba chodníků 
Zastupitelstvo obce projednalo dodatek č.1 ke SOD s firmou SMOLA STAVBY s.r.o. na Výstavbu 
chodníků,která obsahuje navýšení finančních prostředků  o 92900,-Kč +DPH na základě požadavků 
víceprací investorem. 
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Hlasování o schválení 
Pro            7 
proti:        0        
zdržel se :   0  
Usnesení 
Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č.1 ke SOD s firmou SMOLA STAVBY s.r.o. na Výstavbu 
chodníků,která obsahuje navýšení finančních prostředků  o 92900,-Kč +DPH na základě požadavků 
víceprací investorem a pověřilo starostu p. V.Kříže k jeho podpisu. 
 
 
6. VZMR na rekonstrukci MK a výstavby MPO 
 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem na zajištění zpracování agendy výběrového řízení 
na VZMR Rekonstrukci  MK na ppč.136/4  panem Ing.Radkem Vraným a dále VŘ na výstavbu  
Místa aktivního odpočinku na ppč.59. Výběrovou komisi bude tvořit ZO. 
 
Hlasování o schválení 
Pro            7 
proti:        0        
zdržel se :   0  
Usnesení 
Zastupitelstvo obce schválilo zpracování agendy výběrového řízení na VZMR Rekonstrukce MK      
Ing. Radkem Vraným. Výběrovou komisi bude tvořit ZO. 
 
    
 7. Poskytnutí dotace z POV Ústeckého kraje 2017 
Zastupitelstvo obce projednalo přípravy Smluv o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace mezi 
poskytovatelem Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem a obcí Černouček 
50, 413 01 Roudnice nad Labem na projekt „Projektová dokumentace – kulturní dům“ a na projekt 
„Rekonstrukce komunikace“. 
 
Hlasování o schválení 
Pro            7 
proti:        0        
zdržel se :   0  
Usnesení 
Zastupitelstvo obce projednalo přípravy Smluv o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace mezi 
poskytovatelem Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem a obcí Černouček 
50, 413 01 Roudnice nad Labem na projekt „Projektová dokumentace – kulturní dům“ a na projekt 
„Rekonstrukce komunikace“ a pověřilo starostu p.V.Kříže k jejich podpisu. 
 
  8. Hospodaření za I. čtvrtletí r. 2017 
Zastupitelstvo obce projednalo hospodaření obce za I.čtvrtletí r.2017 
 Hlasování o schválení 
Pro            7 
proti:        0        
zdržel se :   0  
Usnesení 
Zastupitelstvo obce schválilo hospodaření obce za I.čtvrtletí r.2017 
9.   Diskuse 
10.Závěr 
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Č. 16-17 ZE DNE  19.5.2017 
 
Zastupitelstvo obce  Černouček 
 
I.         b e r e   n a    v ě d o m í 
 
 
II.        p r o j e d n a l o 
 
 
III.       s c h v a l u j e  
 
1. rozpočtové opatření č.1/17 
 
2. Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 
2016 včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 bez výhrad. 
Závěrečný účet za rok 2016 byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 19.5.2017 
 
3. Zastupitelstvo obce schvalilo účetní závěrku obce Černouček k 31.12.2016. 
Závěr: 
Schvalovací orgán efektivně posuzoval rizika a možné ztráty v hospodaření, které mohly v průběhu 
roku účetní jednotku ovlivnit, a tím omezil vznik problémů, které by vedly k neschválení účetní 
závěrky.   
 
4.  Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č.1 ke SOD s firmou SMOLA STAVBY s.r.o. na 
Výstavbu chodníků,která obsahuje navýšení finančních prostředků  o 92900,-Kč +DPH na základě 
požadavků víceprací investorem a pověřilo starostu p. V.Kříže k jeho podpisu. 
 
5.  Zastupitelstvo obce schválilo zpracování agendy výběrového řízení na VZMR Rekonstrukce MK      
Ing. Radkem Vraným. Výběrovou komisi bude tvořit ZO. 
 
6. Zastupitelstvo obce projednalo přípravy Smluv o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace mezi 
poskytovatelem Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem a obcí Černouček 
50, 413 01 Roudnice nad Labem na projekt „Projektová dokumentace – kulturní dům“ a na projekt 
„Rekonstrukce komunikace“. 
 
7. Zastupitelstvo obce schválilo hospodaření obce za I.čtvrtletí r.2017 
 
 
 
 
 
V Černoučku   dne   19.5.2017 
 
 
Zapsal:                             Jan Broft                          podpis ……………………… 
 
Ověřovatelé  zápisu:             Zdeněk Karhan                  podpis……………………….  
 
                                       Petr Lipš                           podpis………………………. 
   
Starosta obce Černouček,      Václav  Kříž                      podpis………………………. 


