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OBEC   ČERNOUČEK 

Zápis 

z 20-17 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 15.12.2017. 

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 20-17 zasedání zastupitelstva obce:  p.J.Broft 
Předsedajícím jsou  navrženi jako ověřovatelé zápisu  p.Lipš P.a p.Dvořák Z. 
 
Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: 
pro             7 
proti           0  
zdržel se      0 
Ověřovateli zápisu byli určeni: p Lipš P..a p.Dvořák Z. Dále starosta předložil návrh programu     
20-17 zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na úřední desce dne 8.12.2017 
 
Program : 
  1. Kontrola dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce  
  2. Rozpočtové opatření  
  3. Stavba místa pasivního odpočinku   
  4. Inventarizace 
  5. Zásady rozpočtového provizoria na I.-III.měsíc r.2018 
  6. Předání stavby pro odkoupení majetku 
  7. Diskuse 
  8. 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 24.11.2017. 
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2. Rozpočtové opatření  

Zastupitelstvo obce Černouček schválilo rozpočtové opatření č.5/2017, které se týká snížení 
nevyčerpaných účelových dotací o 110tis., zvýšení daně z hazardních her a popl. z hrobů o 9tis. a 
snížení nerealizovaných výdajů včetně rezerv na financování o 2402tis. 
Zastupitelstvo obce Černouček pověřuje starostu provést v posledním rozpočtovém opatření za rok 
2017 úpravu dotací.  
 

Hlasování o schválení 
Pro            7 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 

Zastupitelstvo obce Černouček schválilo rozpočtové opatření č.5/2017, které je přílohou tohoto 
zápisu a pověřilo starostu provést úpravu dotací v posledním rozpočtovém opatření za rok 2017. 

3.Stavba místa pasivního odpočinku 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vyjádřením zhotovitele k realizaci této stavby  
 
Hlasování o projednání 
Pro            7 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 

Zastupitelstvo obce souhlasí s harmonogramem příprav realizace stavby místa pasivního odpočinku.   
 
4.  Inventarizace za r.2017 

Zastupitelstvo obce projednalo inventarizaci za rok 2017. 
Hlasování o schválení 
Pro            7 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo  provedení inventarizace-přílohy č.1. a č.2 
 
 
5. Zásady rozpočtového provizoria na I. III.měsíc 2018 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem,  Zásady rozpočtového provizoria na I.-III. měsíc 
r.2018 . Rozpočtové provizorium je přechodné období stanovené zastupitelstvem Obce Černouček  
na dobu, než bude schválen rozpočet na kalendářní rok 2018. V období rozpočtového provizoria 
nelze realizovat žádné rozpočtové změny a rozpočtové úpravy. Rozpočtové příjmy a výdaje 
uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 
 
Hlasování o schválení 
Pro:  7 
proti:  0        
zdržel se: 0  
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Usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo Zásady rozpočtového provizoria na I.-III. měsíc r.2018, které jsou 
přílohou tohoto zápisu. 
 
 
6. Předání stavby pro odkoupení majetku 

Zastupitelstvo obce projednalo vyhlášený Záměr na úplatné předání stavby vodní dílo  Černouček- 
kanalizace dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 1300/2006/EO/17 s SVS  a.s. Přítkovská  
1689,41550 Teplice. 
 
Hlasování o schválení 
Pro:  7 
proti:  0        
zdržel se : 0  
 
Usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo prodej vodního díla ,,Černouček –kanalizace ,,  SVS  a.s. Přítkovská  
1689,41550 Teplice. 
 
 
7. Diskuse 

 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s ústní žádostí o dočasné užívání pozemku pro deponii dřeva 
 

 

 

 

 

 

8.Závěr 
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Č. 20-17 ZE DNE  15.12.2017 
 
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 

 

 Zastupitelstvo obce souhlasí s harmonogramem příprav realizace stavby místa pasivního odpočinku 
 
  
 
 
III.       s c h v a l u j e  

 
1 Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje rozpočtové opatření č.5/17 které je přílohou tohoto 
   zápisu  
 
2.Zastupitelstvo obce schválilo Zásady rozpočtového provizoria na I.-III. měsíc r.2018, které jsou  
  přílohou tohoto zápisu. 
 
    
3. Zastupitelstvo obce schválilo prodej vodního díla ,,Černouček –kanalizace ,,    
    SVS  a.s. Přítkovská 1689,41550 Teplice. 
 
4. Zastupitelstvo obce schválilo  provedení inventarizace - přílohy č.1. a č.2 
 
 
 
 
 

 
V Černoučku   dne   15.12.2017 
 
 
Zapsal:                             Jan Broft   podpis ……………………… 
 

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


