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OBEC   ČERNOUČEK 

Zápis 

z 11-16 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 22.7.2016. 
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 11-16 zasedání zastupitelstva obce:  p.J.Broft 
Předsedajícím jsou  navrženi jako ověřovatelé zápisu  p.Dvořák Z. a p.Lipš P. 
 
Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: 
pro             7 
proti           0  
zdržel se      0 
Ověřovateli zápisu byli určeni: p.Dvořák Z. a p.Lipš P.. Dále starosta předložil návrh programu     
11-16 zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na úřední desce dne 15.7.2016 
 
Program : 
  1. Kontrola dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce 
  2. Hospodaření za I. a II. čtvrtletí r. 2016 
  3. Rozpočtové opatření 
  4. Výstavba silničních obrubníků MK v obci Černouček 
  5. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SZIF 2016 
  6. Výstavba chodníku od č.p. 6 po č.p. 107 
  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 20.5.2016. 
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2. Hospodaření za I. a II. čtvrtletí r. 2016 

Zastupitelstvo obce  projednalo hospodaření za I. a II. čtvrtletí r. 2016 
Hlasování o projednání 
Pro            7 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 
Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje hospodaření za I. a II. čtvrtletí r. 2016 

3. Rozpočtové opatření 
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 2/16, které se týkalo dotace opravy Božích 
muk a dotace na nákup křovinořezu. Toto rozpočtové opatření je součástí tohoto zápisu. 
Hlasování o schválení 
Pro            7 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 2/16. 
 

 

4.  Výstavba silničních obrubníků MK v obci Černouček 
Zastupitelstvo obce bylo  seznámeno s návrhem rozpočtu na výstavbu silničních obrubníků MK 
v obci Černouček na parcelách č.105/3, 138/3, 344/1, 344/3 a 344/16 s firmou SMOLA STAVBY 
s.r.o. za nabídkovou cenu  287.580,- Kč + DPH. 
Hlasování o schválení 
Pro            7 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 
Zastupitelstvo obce schválilo navržený rozpočet na výstavbu silničních obrubníků MK v obci 
Černouček na parcelách č. 105/3, 138/3, 344/1, 344/3 a 344/16 s firmou SMOLA STAVBY s.r.o. za 
nabídkovou cenu 287.580,- Kč + DPH. 
 
 
5. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SZIF 2016 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poskytnutím dotace ze SZIF 2016 na opravu Božích muk a 
souhlasí s jeho spolufinancováním s celkovou výší uznaných nákladů 155.308,- Kč dotace činí 
70%. 
Hlasování o projednání 
Pro            7 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí dotace ze SZIF 2016 a schvaluje jeho spolufinancování s 
celkovou výší uznaných nákladů 155.308,- Kč dotace činí 70%. 
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6.  Výstavba chodníku od č.p. 6 po č.p. 107 
Zastupitelstvo obce bylo  seznámeno s návrhem rozpočtu na výstavbu chodníku v obci Černouček 
od č.p. 6 po č.p. 107 s firmou SMOLA STAVBY s.r.o. za nabídkovou cenu 499.248,- Kč + DPH. 
Hlasování o schválení 
Pro            7 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 
Zastupitelstvo obce schválilo navržený rozpočet na výstavbu chodníku v obci Černouček od č.p. 6 
po č.p. 107 s firmou SMOLA STAVBY s.r.o. za nabídkovou cenu 499.248,- Kč + DPH. 
 
 
7. Diskuse 
Zastupitelstvo obce projednalo návrh zajištění kulturního vystoupení na Bartolomějském posvícení 
v Černoučku.v předpokládané výši 10.000,-Kč 
Hlasování o schválení 
Pro            7 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 
Zastupitelstvo obce schválilo zajištění kulturního vystoupení na Bartolomějském posvícení v 
Černoučku ve výši 10.000,- Kč 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Závěr 
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Č. 11-16 ZE DNE  22.7.2016 
 
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. hospodaření za I. a II. čtvrtletí r. 2016  
 
2. rozpočtové opatření č. 2/16 
 
3. smlouvu o dílo na výstavbu silničních obrubníků MK v obci Černouček na parcelách č. 105/3, 
138/3, 344/1, 344/3 a 344/16 s firmou SMOLA STAVBY s.r.o. za nabídkovou cenu 287.580,- Kč + 
DPH a současně pověřilo starostu p. Kříže k jejímu podpisu.              
 
4. poskytnutí dotace ze SZIF 2016 a schvaluje jeho spolufinancování s celkovou výší uznaných  
nákladů 155.308,- Kč dotace činí 70%. 
 
5. navržený rozpočet na výstavbu chodníku v obci Černouček od č.p. 6 po č.p. 107 s firmou 
SMOLA STAVBY s.r.o. za nabídkovou cenu 499.248,- Kč + DPH. 
 
6. zajištění kulturního vystoupení na Bartolomějském posvícení v Černoučku ve výši 10.000,- Kč 
 
 

 
 
V Černoučku   dne   22.7.2016 
 
 
Zapsal:                             Jan Broft                          podpis ……………………… 
 
Ověřovatelé  zápisu:             Zdeněk Dvořák                  podpis……………………….  
 
                                       Petr Lipš                    podpis………………………. 
   
Starosta obce Černouček,      Václav  Kříž                      podpis………………………. 


