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OBEC   ČERNOUČEK 

Zápis 

z 18-17 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 8.9.2017. 

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:      Lipš Petr   
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 18-17 zasedání zastupitelstva obce:  p.J.Broft 
Předsedajícím jsou  navrženi jako ověřovatelé zápisu  Dvořák Z. a p.Karhan Z. 
 
Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: 
pro             6 
proti           0  
zdržel se      0 
Ověřovateli zápisu byli určeni: p.Dvořák Z. a p.Karhan Z.. Dále starosta předložil návrh programu     
18-17 zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na úřední desce dne 1.9.2017 
 
Program : 
  1. Kontrola dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce 
  2. Rozpočtové opatření  
  3. VŘ na akci rekonstrukci MK 
  4. VŘ na akci Stavba místa pasivního odpočinku 
  5. KS na prodej pozemku 
  6. Hospodaření obce za II.čtvrtletí r.2017  
  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 21.7.2017. 
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2. Rozpočtové opatření  

Zastupitelstvo obce bylo  seznámeno s rozpočtovým opatřením č.3/17, které se týká odvodu za 
odnětí zem.půdy,daň z haz.her,poplatek hroby,inv.dotace POV,ochr.pomůcky 
VPP,počítač,vyprac.žádosti POV 
 

Hlasování o projednání 
Pro            6 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje rozpočtové opatření č.3/17,které je přílohou tohoto zápisu  

3. VŘ na rekonstrukci MK 

Zastupitelstvo obce projednalo výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce 
Rekostrukce komunikace a navrhlo schválit výsledek výběrového řízení na zhotovitele této 
inv.akce. 
 
Hlasování o schválení 
Pro            6 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 

Zastupitelstvo Obce projednalo a schvaluje výsledky výběrového řízení ve veřejné zakázce malého 
rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce komunikace“, ve smyslu ust. § 27 písm. b) zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávané postupem mimo režim zákona dle ust. § 31 
zákona, dle dokumentu „Směrnice č. 13 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, III. 
kategorie 
Nejvhodnější nabídka od firmy: SaM silnice a mosty a.s., IČ 25018094. Nabídková cena účastníka 
846 797,- Kč včetně DPH. 
ZO pověřuje starostu Obce vydáním rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele který podal 
nejvhodnější nabídku: SaM silnice a mosty a.s., IČ 25018094 
ZO pověřuje starostu Obce podpisem Smlouvy s vybraným dodavatelem: SaM silnice a mosty a.s., 
IČ 25018094 
 
 
4.  VŘ na Stavbu místa pasivního odpočinku 

Zastupitelstvo obce projednalo zahájení výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební 
práce na Stavbu místa pasivního odpočinku 
 

Hlasování o schválení 
Pro            6 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo zahájení výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební 
práce  Stavba místa pasivního odpočinku a pověřilo starostu zajištěním VŘ dle Směrnice č. 13 
o zadávání VZ. 
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5. Kupní smlouva na prodej pozemku 

 

 Zastupitelstvo obce projednalo návrh KS na prodej obecních pozemků p.č.205/9 a p.č.344/18 v k.ú  
 Černouček  
 
Hlasování o projednání 
Pro            6 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo  KS na prodej obecních pozemků p.č.205/9 a p.č.344/18 v k.ú  
Černouček a pověřilo starostu k jejich podpisu. 
 
 
 
 
6. Hospodaření obce za II.čtvrtletí r.2017 

Zastupitelstvo obce projednalo hospodaření obce za II.Čtvrtletí r.2017 
 
Hlasování o projednání 
Pro            6 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo hospodaření obce za II.čtvrtletí r.2017 
 
7. Diskuse 

 

 

8.Závěr 
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Č. 18-17 ZE DNE  8.9.2017 
 
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.3/17 které je přílohou tohoto 
   zápisu  
    
2. Zastupitelstvo Obce schvaluje výsledky výběrového řízení ve veřejné zakázce malého rozsahu na 
stavební práce „Rekonstrukce komunikace“, ve smyslu ust. § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, zadávané postupem mimo režim zákona dle ust. § 31 zákona, dle 
dokumentu „Směrnice č. 13 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, III. kategorie 
Nejvhodnější nabídka od firmy: SaM silnice a mosty a.s., IČ 25018094. Nabídková cena účastníka 
846 797,- Kč včetně DPH. 
ZO pověřuje starostu Obce vydáním rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele který podal 
nejvhodnější nabídku: SaM silnice a mosty a.s., IČ 25018094 
ZO pověřuje starostu Obce podpisem Smlouvy s vybraným dodavatelem: SaM silnice a mosty a.s., 
IČ 25018094 
 
3. Zastupitelstvo obce schváluje zahájení výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební 
práce  Stavba místa pasivního odpočinku a pověřilo starostu zajištěním VŘ dle Směrnice č. 13 
o zadávání VZ. 
 
4. Zastupitelstvo obce schváluje  KS na prodej obecních pozemků p.č.205/9 a p.č.344/18 v k.ú  
Černouček a pověřilo starostu k jejich podpisu. 
 
5. Zastupitelstvo obce schválilo hospodaření obce za II.čtvrtletí r.2017 
 
 
 
 

 
V Černoučku   dne   8.9.2017 
 
 
Zapsal:                             Jan Broft                           podpis ……………………… 
 

Ověřovatelé  zápisu:             Zdeněk Dvořák                  podpis……………………….  
 
                                       Zdeněk Karhan             podpis………………………. 
   
Starosta obce Černouček,      Václav  Kříž                      podpis………………………. 


