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OBEC   ČERNOUČEK 

Zápis 
z 14-16 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 16.12.2016. 

Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 18.00 hod., ukončeno bylo v 19.30 hod. Jednání 
řídil starosta  obce p. V.Kříž 
 
Přítomno:      6 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 14-16 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             6 
proti           0  
zdržel se      0 
Ověřovateli zápisu byli určeni: p.Karhan Z. a p.Lipš P. Dále starosta předložil návrh programu     
14-16 zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na úřední desce dne 6.12.2016 
 
Program : 
  1. Kontrola dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce  
  2. Rozpočtové opatření  
  3. Zásady rozpočtového provizoria na I.-III.měsíc r.2017 
  4. Inventarizace majetku obce 
  5. Rozpočtový výhled na r.2017-2019 
  6. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Černouček 
  7. Zápis z jednání členské schůze SONO a Darovací smlouva 
  8. Diskuse  
  9. 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 18.11.2016. 
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2. Rozpočtové opatření 
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č.7/16, které se týkalo VPP a příspěvek SDH. 
Tato rozpočtová opatření jsou přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlasování o schválení 
Pro            5 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.7/16. 
 
 
3.  Zásady rozpočtového provizoria na I.-III.m ěsíc r.2017 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem,  Zásady rozpočtového provizoria na I.-III. měsíc 
r.2016 . Rozpočtové provizorium je přechodné období stanovené zastupitelstvem Obce Černouček  
na dobu, než bude schválen rozpočet na kalendářní rok 2017. 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            6 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 
Zastupitelstvo obce schválilo Zásady rozpočtového provizoria na I.-III. měsíc r.2017, které jsou 
přílohou tohoto zápisu. 
 
 
4.  Inventarizace majetku obce 
Zastupitelstvo obce projednalo  inventarizací majetku obce Černouček za r.2016. 
 
Hlasování o projednání 
Pro            6 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 
Zastupitelstvo obce projednalo inventarizaci majetku obce Černouček dle plánu inventur na r.2016 
 
 
5. Rozpočtový výhled na r.2017-2019 
Zastupitelstvo obce  projednalo návrh rozpočtového výhledu na r. 2017-2019 
 
Hlasování o schválení 
Pro            6 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled na roky 2017-2019. 
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6. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Černouček 
Zastupitelstvo obce projednalo Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, které   
provedl Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly. Zjištění z dílčího přezkoumání hospodaření - 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky, plnění opatření k odstranění nedostatků - nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky. 
 
Hlasování o schválení 
Pro            6 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 
Zastupitelstvo obce schválilo Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Černouček za rok 
2016. 
 
 
7. Zápis z jednání členské schůze SONO a Darovací smlouva 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem z členské schůze SONO, její zprávou fin.a 
kontrolního výboru, hospodaření za leden až září 2016 + rozpočtové opatření č.1, rozpočtovým 
provizoriem pro r. 2017, plánem odpadového hospodářství,vyhodnocením svozu BIO odpadu 
11/2015 – 10/2016, atd.. a dále s návrhem Darovací smlouvy SONO,Čížkovice,Želechovice, 
která se týká finanční částky 3180,-Kč ,určenou pro účely činnosti obdarovaného,především na  
ekologické účely v souladu s předmětem činnosti obdarovaného. 
 
 
Hlasování o schválení 
Pro            6 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 
Zastupitelstvo obce schválilo  Darovací smlouvu č18/2016 od SONO,Čížkovice,Želechovice 
48,41002 Lovosice. 
 
 
8. Diskuse 
 
 
 
 
 
 
 
    
 9. Závěr  
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Č. 14-16 ZE DNE  16.12.2016 
 
Zastupitelstvo obce  Černouček 
 
 
I.         b e r e   n a    v ě d o m í 
 
 
zápis z jednání členské schůze SONO 
 
 
II.        p r o j e d n a l o 
 
inventarizaci majetku obce Černouček dle plánu inventur na r.2016 
 
 
III.       s c h v a l u j e  
 
1. rozpočtové opatření č.7/16. 
 
 
2. Zásady rozpočtového provizoria na I.-III. měsíc r.2017, které jsou přílohou tohoto zápisu. 
 
 
3. rozpočtový výhled na roky 2017-2019. 
 
 
4. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Černouček za rok 2016. 
 
 
5. Zastupitelstvo obce schválilo  Darovací smlouvu č18/2016 od SONO,Čížkovice,Želechovice 
   48,41002 Lovosice, 
 
 
 
 
V Černoučku   dne   16.12.2016 
 
 
Zapsal:                             Jan Broft                          podpis ……………………… 
 
Ověřovatelé  zápisu:             Zdeněk Karhan                  podpis……………………….  
 
                                       Petr Lipš                           podpis………………………. 
   
Starosta obce Černouček,      Václav  Kříž                      podpis………………………. 


