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OBEC   ČERNOUČEK 

ZÁPIS 

z 12-20 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 21.12.2020. 

Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 17.00 hod., ukončeno bylo v 18.00 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: pí Jiřina Tomsová,pí.Lucie Kavánová a 

zapisovatele pro pořízení Zápisu z 12-20 zasedání zastupitelstva obce p. Jana Brofta.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje ověřovatele zápisu ve složení:  pí Jiřina Tomsová a  

pí Lucie Kavánová a zapisovatele p. Jana Brofta. 

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

Usnesení 1/12-1/2020 bylo schváleno 

 

2. Schválení programu 

Předsedající předložil návrh programu 12-20 zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na 

úřední desce dne 14.12.2020 

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  

5.       EKO-KOM změny od 1.1.2021 

6.       Smlouva na pronájem pohostu čp.23 

7.       Diskuse 

8        Závěr 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje program 12-20 zasedání zastupitelstva obce 

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

Usnesení 2/12-1/2020 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. 
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4. Rozpočtové opatření č.7 a č.8 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno rozpočtovým opatřením č.7 -změna závazných ukazatelů 

v kompetenci starosty a rozpočtovým opatřením č.8 -změna závazných ukazatelů v kompetenci 

zastupitelstva 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček bere na vědomí rozpočtové opatření č.7 a schvaluje rozpočtové 

opatření č.8 

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

Usnesení č.3/12-1/2020 bylo vzato na vědomí a schváleno 

 

5. EKO-KOM změny od 1.1.2021 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací firmy EKO-KOM o změnách v sazebníku odměn a 

koeficientů bonusových složek na odvoz a likvidaci separovaného odpadu 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček bere na vědomí informaci od firmy EKO-KOM. 

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

Usnesení 4/12-1/2020 bylo vzato na vědomí 

 

6.  Smlouva na pronájem pohostu čp. 23 

Zastupitelstvo obce projednalo uzavření Smlouvy na pronájem pohostu čp.23 v obci Černouček 

a souhlasí s jednáním se zájemcem o pronájem p.Beránkem a případným uzavřením smlouvy o 

pronájmu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu na pohost čp.23 

v obci Černouček a pověřuje starostu k jejímu podpisu.  

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

Usnesení č.5/12-1/2020 bylo schváleno 

 

7.  Diskuse 

 

 

8. Závěr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 21.12.2020 

 

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

 

Ověřovatelé  zápisu:   Jiřina Tomsová podpis……………………….  

 

                                       Lucie Kavánová          podpis………………………. 

 

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

 

 



3 

 

 

VÝPIS USNESENÍ Z 12-20 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  ČERNOUČEK 

ZE DNE  21.12.2020 

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 č.7 a č.8 

5. EKO-KOM změny od 1.1.2021 

6. Smlouva na pronájem pohostu čp.23 

7. Diskuse  

8. Závěr 

 

Zastupitelstvo obce  Černouček po projednání: 

 

Usnesení 1/12-1/2020 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje ověřovatele zápisu ve složení:  pí Jiřina Tomsová a  

pí  Lucie Kavánová  a zapisovatele p. Jana Brofta. 

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

Usnesení 1/12-1/2020 bylo schváleno 

 

Usnesení 2/12-1/2020 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje program 12-20 zasedání zastupitelstva obce 

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

Usnesení 2/12-1/2020 bylo schváleno 

 

Usnesení č.3/12-1/2020 

Zastupitelstvo obce Černouček bere na vědomí rozpočtové opatření č.7  a schvaluje 

rozpočtové opatření č.8 

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

Usnesení č.3/12-1/2020 bylo schváleno 

 

Usnesení č.4/12-1/2020  

Zastupitelstvo obce Černouček vzalo na vědomí  informaci EKO-KOM na měnící se sazebník 

odměn a koeficientů bonusových složek 

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

Usnesení 4/12-1/2020 bylo schváleno 

 

 

Usnesení č.5/12-1/2020  

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu na pohost čp. 23 

v obci Černouček a pověřuje starostu k jejímu podpisu.  

 

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

Usnesení č.5/12-1/2020 bylo schváleno 
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V Černoučku  dne 21.12.2020 

 

 

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

 

Ověřovatelé  zápisu:   Jiřina Tomsová podpis……………………….  

 

                                       Lucie Kavánová         podpis………………………. 

   

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

 

 

 

 

 

 

 

 


