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OBEC   ČERNOUČEK 

Zápis 
z 17-17 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 21.7.2017. 

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:      6 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina). 
Omluveni:      Tomsová J.   
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 17-17 zasedání zastupitelstva obce:  p.J.Broft 
Předsedajícím jsou  navrženi jako ověřovatelé zápisu  Dvořák Z. a p.Cettl V. 
 
Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: 
pro             6 
proti           0  
zdržel se      0 
Ověřovateli zápisu byli určeni: p.Dvořák Z. a p.Cettl V.. Dále starosta předložil návrh programu     
17-17 zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na úřední desce dne 10.7.2017 
 
Program : 
  1. Kontrola dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce 
  2. Rozpočtové opatření a směrnice 
  3. Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 
  4. POV dotace a smlouvy 
  5. ČEZ smlouvy o věcném břemenu 
  6. Záměr na prodej pozemku 
  7. Diskuse  
  8. Závěr 
 
Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny. 
 
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce: 
Pro            6 
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 19.5.2017. 
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2. Rozpočtové opatření a směrnice č.13 
Zastupitelstvo obce bylo  seznámeno s rozpočtovým opatřením č.2/17, které se týká - daň 
z hazardních her,dodatek č.1 chodníky,dopravní zrcadla,sběrný dvůr,energetická náročnost PD 
a dále bylo seznámeno s návrhem  směrnice č.13/2017 na zadávání VZMR. 
 
 
Hlasování o projednání 
Pro            6 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 
Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje rozpočtové opatření č.2/17 které je přílohou tohoto zápisu 
a schvaluje směrnici č.13/2017 na zadávání VZMR a zároveň ruší směrnici č.13/2011 o zadávání 
VZMR.  
 

3. Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 
Zastupitelstvo obce projednalo  střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020 a navrhuje 
revokovat stávající rozpočtový výhled. 
 
Hlasování o schválení 
Pro            6 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 
Zastupitelstvo obce revokuje stávající výhled rozpočtu a schválilo  střednědobý výhled rozpočtu na 
roky 2018-2020 . 
 
 
 
4.  POV  Smlouvy o poskytnutí investiční dotace 
Zastupitelstvo obce projednalo Smluvy o poskytnutí investiční 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            6 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 
Zastupitelstvo obce schválilo Smluvy o poskytnutí investiční  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 k jejich podpisu. 
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5. ČEZ smlouvy o věcném břemenu 
 
 Zastupitelstvo obce projednalo žádost uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno 
 stavby LT-Černouček-NN ppč.129/4mezi obcí Černouček a ČEZ Distribuce,a.s.,se sídlem Teplická  
874, 405 02 Děčín,Děčín IV-Podmokly,IČO 24729035.ZO navrhuje souhlasit provedením úpravy  
stávající distribuční sítě NN při dodržení všech náležitostí popsaných v žádosti. 
 
Hlasování o projednání 
Pro            6 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 
Zastupitelstvo obce schválilo žádost uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno 
 stavby LT-Černouček-NN ppč.129/4mezi obcí Černouček a ČEZ Distribuce,a.s.,se sídlem Teplická  
874, 405 02 Děčín,Děčín IV-Podmokly,IČO 24729035 a schvaluje provedením úpravy  
stávající distribuční sítě NN při dodržení všech náležitostí popsaných v žádosti čj.148/2017-JK 
ze dne 9.6.2017. 
 
 
 
6. Záměr na prodej pozemku 
Zastupitelstvo obce projednalo prodej obecního nemovitého majetku pozemku p.č.205/9 o výměře 
198m2  a pozemku p.č.344/18 o výměře 150m2 v k.ú.Černouček. Jedná se o pozemky,které jsou 
součástí celků sousedících s pozemky zájemců o koupi. 
 
 
Hlasování o schválení 
Pro            6 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nemovitého majetku pozemku p.č.205/9 o výměře 198m2 

a pozemku p.č.344/18 o výměře 150m2 v k.ú.Černouček a pověřuje starostu p. Václava Kříže 
k podpisu kupních smluv. 
 
 
7. Diskuse  
Zastupitelstvo 
 
 
 
 
8 Závěr  
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Č. 17-17 ZE DNE  21.7.2017 
 
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 Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje rozpočtové opatření č.2/17 které je přílohou tohoto 
   zápisu a schvaluje směrnici č.13/2017  o zadávání VZMR a tím ruší stávající směrnici z roku 
   2011. 
    
2. Zastupitelstvo obce revokuje stávající výhled rozpočtu a schválilo střednědobý výhled 
    rozpočtu na roky 2018-2020 . 
 
3. Zastupitelstvo obce schválilo Smluvy o poskytnutí investiční  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 k jejich podpisu. 
 
4. Zastupitelstvo obce schválilo žádost uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno  
  stavby LT-Černouček-NN ppč.129/4mezi obcí Černouček a ČEZDistribuce,a.s.,se sídlem Teplická  
  874, 405 02 Děčín,Děčín IV-Podmokly,IČO 24729035 a schvaluje provedením úpravy  
  stávající distribuční sítě NN při dodržení všech náležitostí popsaných v žádosti čj.148/2017-JK 
  ze dne 9.6.2017. 
 
5. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nemovitého majetku pozemku p.č.205/9 o výměře 198m2 

   a pozemku p.č.344/18 o výměře 150m2 v k.ú.Černouček a pověřuje starostu p. Václava Kříže 
   k podpisu kupních smluv. 
 
 
 
 
V Černoučku   dne   21.7.2017 
 
 
Zapsal:                             Jan Broft                           podpis ……………………… 
 
Ověřovatelé  zápisu:             Zdeněk Dvořák                   podpis……………………….  
 
                                       Václav Cettl             podpis………………………. 
   
Starosta obce Černouček,      Václav  Kříž                      podpis………………………. 


