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OBEC   ČERNOUČEK 

ZÁPIS 

z 11-20 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 2.12.2020. 

Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 17.00 hod., ukončeno bylo v 19.30 hod. Jednání 

řídil starosta obce p. Václav Kříž dále jako předsedající. 

 

Přítomno:      7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina). 

Omluveni:       

Neomluveni:   

Hosté:    

Občané:            

Zahájení zasedání zastupitelstva  

Starosta přivítal členy zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je schopno 

se usnášet. 

 

1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu 

Předsedající určil ověřovatele zápisu ve složení: p. Zdeněk Karhan, p. Petr Lipš a zapisovatele pro 

pořízení Zápisu z 11-20 zasedání zastupitelstva obce p. Jana Brofta.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje ověřovatele zápisu ve složení:  p. Zdeněk Karhan a  

p. Petr Lipš  a zapisovatele p. Jana Brofta. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení 1/12/2020 bylo schváleno 

 

2. Schválení programu 

Předsedající předložil návrh programu 11-20 zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na 

úřední desce dne 24.11.2020 

Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny. 

 

Program: 

1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu 

2. Schválení programu 

3. Kontrola dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce 

4.       Rozpočtové opatření + hospodaření obce za III.čtvrtletí 2020 

  5.       Rozpočtové provizorium na I.-III.měsíc r.2021 

6.     Inventarizace majetku obce  

7.     Dodatky smluv na úpravu cen za svoz,sběr a odstranění odpadu na rok 2021 

8.  Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Černouček 

9.  Znak a vlajka obce Černouček 

10.     Diskuse  

11. Závěr 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje program 11-20 zasedání zastupitelstva obce 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení 2/12/2020 bylo schváleno 

 

3.   Kontrola dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce 

Konstatování, že proti zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky členů  

zastupitelstva obce. Z usnesení nevyplýval žádný úkol. 

 

 



2 

 

4. Rozpočtové opatření + hospodaření obce za III.čtvrtletí 2020 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno rozpočtovým opatřením č.6 a hospodařením obce za 

III.čtvrtletí. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.6 a schvaluje hospodaření obce za 

III. čtvrtletí roku 2020  

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.3/12/2020 bylo schváleno 

 

5. Rozpočtové provizorium na I.-III.měsíc r.2021 

Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové provizorium na 1.čtvrtletí r.2021. Rozpočtové 

provizorium je přechodné období stanovené zastupitelstvem Obce Černouček  na dobu, než bude 

schválen rozpočet na kalendářní rok 2021. Byly vyhotoveny Zásady rozpočtového provizoria na I.-

III. měsíc r.2021 dle přílohy. 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. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje rozpočtové provizorium na I.-III. měsíc r.2021 

včetně zásad, které je přílohou tohoto zápisu. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení 4/12/2020 bylo schváleno 

 

6.    Inventarizace majetku obce 

Starosta předložil plán inventur na rok 2020 včetně návrhů inventarizačních komisí dle příloh č.1 a 

č.2. Předsedou hlavní inventarizační komise je navržen pan Karhan Zdeněk, členem paní Tomsová 

Jiřina, pan Kříž Václav a paní Kavánová Lucie.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje plán inventur na rok 2020 včetně členů 

inventarizačních komisí dle přílohy. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.5/12/2020 bylo schváleno 

 

7.  Dodatky smluv na úpravu cen za svoz,sběr a odstranění odpadu na rok 2021 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dodatky č.6 a č.14 na úpravu cen za svoz,sběr a odstranění 

směsného komunálního odpadu a provádění kontejnerového separovaného sběru pro následující rok 

2021 s firmou Podnik technických služeb Lovosice s.r.o.,Prosmycká 1,410 02 Lovosice a firmou 

FCC Česká republika,s.r.o.Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje dodatky č.6 a č.14 na úpravu cen za svoz,sběr a 

odstranění směsného komunálního odpadu a provádění kontejnerového separovaného sběru 

pro následující rok 2021 s firmou Podnik technických služeb Lovosice s.r.o.,Prosmycká 1,410 

02 Lovosice a firmou FCC Česká republika,s.r.o.Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení 6/12/2020 bylo schváleno 

 

8. Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Černouček  

Zastupitelstvo obce projednalo „Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Černouček za rok 

2020“, které provedl Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly. Zjištění z dílčího přezkoumání 

hospodaření - nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schválilo „Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 

2020 obce Černouček“, které je přílohou tohoto zápisu. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení 7/12/2020 bylo schváleno 

 

 

9.  Znak a vlajka obce Černouček  

Zastupitelstvo obce projednalo návrh znaku a vlajky obce Černouček, vypracovaný heraldikem 

Mgr. Janem Tejkalem a souhlasí s jeho  zajištěním schvalovací procedury v parlamentu až po 

vyhotovení vektorových kreseb parlamentem schválených symbolů obce Černouček 

 

Návrh na usnesení: 

Usnesení č.8/12/2020 

Zastupitelstvo obce Černouček schválilo navržený znak a vlajku obce Černouček 

vypracovaný heraldikem Mgr. Janem Tejkalem (vyobrazení návrhu znaku a vlajky v příloze 

usnesení). 

Výsledek hlasování:   Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0 

Usnesení č.8/12/2020 bylo schváleno 

 

 

 

 

10.  Diskuse  

 

 

 

11.   Závěr   

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 2.12.2020 

 

Zapsal:           Jan Broft    podpis ……………………… 

 

Ověřovatelé  zápisu:   Zdeněk Karhan podpis……………………….  

 

                                       Petr Lipš           podpis………………………. 

 

starosta obce Černouček: Václav  Kříž   podpis………………………. 
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VÝPIS USNESENÍ Z 11-20 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  ČERNOUČEK 

ZE DNE  2.12.2020 

Volební období 2018 - 2022 

________________________________________________________________________________ 

Zastupitelstvo obce Černouček projednalo: 

 

 

Program: 

 

1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu 

2. Schválení programu 

3. Kontrola dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce 

4. Rozpočtové opatření + hospodaření obce za III.čtvrtletí 2020 

5. Rozpočtové provizorium na I.-III.měsíc r.2021 

6. Inventarizace majetku obce 

7. Dodatky smluv na úpravu cen za svoz,sběr a odstranění odpadu na rok 2021 

8. Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Černouček  

9. Znak a vlajka obce Černouček  

10. Diskuse  

11. Závěr 

 

Zastupitelstvo obce  Černouček po projednání: 

 

Usnesení 1/12/2020 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje ověřovatele zápisu ve složení:  p. Zdeněk Karhan a  

p. Petr Lipš  a zapisovatele p. Jana Brofta. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení 1/12/2020 bylo schváleno 

 

Usnesení 2/12/2020 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje program 11-20 zasedání zastupitelstva obce 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení 2/12/2020 bylo schváleno 

 

Usnesení č.3/12/2020 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.6 a schvaluje hospodaření obce za 

III. čtvrtletí roku 2020  

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.3/12/2020 bylo schváleno 

 

Usnesení č.4/12/2019  

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje rozpočtové provizorium na I.-III. měsíc r.2021 

včetně zásad, které je přílohou tohoto zápisu. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení 4/12/2020 bylo schváleno 

 

 

Usnesení č.5/12/2020  

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje plán inventur na rok 2020 včetně členů 

inventarizačních komisí dle přílohy. 
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Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.5/12/2020 bylo schváleno 

 

Usnesení č.6/12/2020  

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje dodatky č.6 a č.14 na úpravu cen za svoz,sběr a 

odstranění směsného komunálního odpadu a provádění kontejnerového separovaného sběru 

pro následující rok 2021 s firmou Podnik technických služeb Lovosice s.r.o.,Prosmycká 1,410 

02 Lovosice a firmou FCC Česká republika,s.r.o.Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení 6/12/2020 bylo schváleno 

 

Usnesení č.7/12/2020  

Zastupitelstvo obce Černouček schválilo „Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 

2020 obce Černouček“, které je přílohou tohoto zápisu. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení 7/12/2020 bylo schváleno 

 

Usnesení č.8/12/2020 

Zastupitelstvo obce Černouček schválilo navržený znak a vlajku obce Černouček 

vypracovaný heraldikem Mgr. Janem Tejkalem (vyobrazení návrhu znaku a vlajky v příloze 

usnesení). 

Výsledek hlasování:   Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0 

Usnesení č.8/12/2020 bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

 

V Černoučku  dne 2.12.2020 

 

 

Zapsal:           Jan Broft    podpis ……………………… 

 

Ověřovatelé  zápisu:   Zdeněk Karhan podpis……………………….  

 

                                       Petr Lipš            podpis………………………. 

   

Starosta obce Černouček: Václav  Kříž   podpis………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 


