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OBEC   ČERNOUČEK 

Zápis 

z 19-17 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 24.11.2017. 

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 19-17 zasedání zastupitelstva obce:  p.J.Broft 
Předsedajícím jsou  navrženi jako ověřovatelé zápisu Tomsová J. a p.Cettl V. 
 
Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: 
pro  7 
proti  0  
zdržel se 0 
Ověřovateli zápisu byli určeni: pí Tomsová J.a p.Cettl V. Dále starosta předložil návrh programu     
19-17 zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na úřední desce dne 16.11.2017 
 
Program : 
  1. Kontrola dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce  
  2. Rozpočtové opatření  
  3. Rekonstrukce MK 
  4. Stavba místa pasivního odpočinku   
  5. Hospodaření obce k III.čtvrtletí r.2017 
  6. Inventarizace 
  7. Zápis z jednání Rady  SOP 
  8. Diskuse  
  9. 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 8.9.2017. 
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2. Rozpočtové opatření  

Zastupitelstvo obce bylo  seznámeno s rozpočtovým opatřením č.4/17, které se týká dotace na volby  
do PS, DPP údržba MK,poplatek hroby,znal.posudek pozemky,bioodpad na výšení,navýšení 
drob.majetku - foukač listí. 
 

Hlasování o projednání 
pro  7 
proti  0  
zdržel se 0 
 
Usnesení 

Zastupitelstvo obce Černouček  bere na vědomí rozpočtové opatření č.4/17,které je přílohou tohoto 
zápisu  

3.Rekonstrukce MK 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s průběhem rekonstrukce MK na ppč.136/4. 
 
Hlasování o projednání 
pro  7 
proti  0  
zdržel se 0 
 
Usnesení 

Zastupitelstvo Obce projednalo průběh rekonstrukce firmou  SaM silnice a mosty a.s., 
Česká Lípa. 
 
 
4.  Stavbu místa pasivního odpočinku 

Zastupitelstvo obce projednalo poptávkové výběrové řízení na zakázku malého rozsahu- stavební 
práce na ,,Vybudování místa pasivního odpočinku,,.Obec oslovila tři firmy- 1.Jaroslav Blažek-
Truhlářství,Na Výslunní 2252,Roudnice n/L,Truhlářství Plicka –Pětník Libkovice po Řípem a 
Volodymyr Kulivar,Na Výslunní 2175,Roudnice n/L.Nabídku zaslala firma Truhlářství Plicka –
Pětník Libkovice po Řípem.Nabídková cena je 294 123,-Kč +DPH 
 
Hlasování o schválení 
pro  7 
proti  0  
zdržel se 0 
 
Usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo výběr zhotovitele  na zakázku ,,Vybudování místa pasivního 
odpočinku firmu Truhlářství Plicka –Pětník Libkovice po Řípem a pověřilo starostu k podpisu 
Smlouvy o dílo. 
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5. Hospodaření obce k III.čtvrtletí r.2017 

 

 Zastupitelstvo obce projednalo hospodaření obce za III.čtvrtletí r.2017.Příjmy po konsolidaci                               
 3331657,-Kč a výdaje po konsolidaci 2135052,-Kč 
 
Hlasování o projednání 
pro  7 
proti  0  
zdržel se 0 
 
Usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo hospodaření obce za III.čtvrtletí roku 2017. 
 
 
 
 
6. Inventarizace r.2017 

Zastupitelstvo obce projednalo  inventarizací majetku obce Černouček za r.2017.Příkaz k provedení  
inventarizace, a plán inventur. 
 
Hlasování o projednání 
pro  7 
proti  0  
zdržel se 0 
 
Usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo plán inventur 2017. 
 
7. Zápis z jednání rady SOP 

 

Zastupitelstvo obce projednalo zápis z jednání rady Svazku obcí Podřipsko.Příprava na Valnou  
hromadu svazku. 
Hlasování o projednání 
pro  7 
proti  0  
zdržel se 0 
 
Usnesení 

Zastupitelstvo obce projednalo zápis z jednání rady SOP. 
 

 

 

 

8.Diskuse 

 

ZO projednalo zveřejnění záměru na  prodej nemovitého majetku jenž je součástí Vodního díla a 
veřejných částí domovních přípojek Černouček – kanalizace na základě již dříve uzavřené(2006) 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 
 

 

9.Závěr 
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Č. 19-17 ZE DNE  24.11.2017 
 
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 

 

 Průběh rekonstrukce firmou  SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa. 
 

 Zápis z jednání rady SOP 
 
ZO projednalo zveřejnění záměru na  prodej nemovitého majetku jenž je součástí Vodního díla a 
veřejných částí domovních přípojek Černouček –kanalizace na základě již dříve uzavřené(2006) 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 
 
III.       s c h v a l u j e  

 
1 Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje rozpočtové opatření č.4/17 které je přílohou tohoto 
   zápisu  
 
2. Zastupitelstvo obce schválilo výběr zhotovitele  na zakázku ,,Vybudování místa pasivního 
   odpočinku firmu Truhlářství Plicka –Pětník Libkovice po Řípem a pověřilo starostu k podpisu  
   Smlouvy o dílo . 
    
3. Zastupitelstvo obce schválilo hospodaření obce za III.čtvrtletí r.2017 
 
4. Zastupitelstvo obce schválilo plán inventur 2017 
 
 
 
 
 
 

 
V Černoučku   dne   24.11.2017 
 
 
Zapsal:                             Jan Broft   podpis ……………………… 
 

Ověřovatelé  zápisu:             Jiřina Tomsová   podpis……………………….  
 
                                       Václav Cettl   podpis………………………. 
   
Starosta obce Černouček,      Václav  Kříž   podpis………………………. 


