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OBEC   ČERNOUČEK 

ZÁPIS 

z 13-21 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 1.4.2021. 

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 13-21 zasedání zastupitelstva obce p.Jana Brofta.   

Návrh na usnesení: 

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

p. Petr Lipš  a zapisovatele p.Jana Brofta  

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

Usnesení 1/4/2021 bylo schváleno 

 

 

2. Schválení programu 

Předsedající předložil návrh programu 13-21 zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na 

úřední desce dne 23.3.2021 

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. Rozpočtová opatření na účetní rok 2021 

5. Návrh rozpočtu na rok 2021 

6. OZV-obecní systém odpadového hospodářství 

7. Návrh smlouvy o věcném břemenu 

8. Inventarizace majetku obce za rok 2020 

9. Volba místostarosty a předsedů komisí 

10. VŘ na zhotovení obecních symbolů 

11. Smlouva o prodeji reklamní plochy na sociální vůz 

12.     Diskuse 

13     Závěr 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje program 13-21 zasedání zastupitelstva obce 

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

Usnesení 2/4/2021 bylo schváleno 
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3. Kontrola dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce 

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

zastupitelstva obce.  

 

 

4. Rozpočtová opatření na účetní rok 2021 

ZO Černouček stanovuje v souladu s § 102 odst.2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve 

znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových 

opatření do výše 100 tis.Kč, dle §16 zákona č.250/2000 Sb., jimiž může dojít ke změnám závazných 

ukazatelů rozpočtu obce. 

Rozpočtová opatření ve vyšších částkách může starosta obce samostatně provádět jen v případech: 

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů 

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo 

stavu nouze, vývoj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je 

vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika 

z neoprávněné úhrady 

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy 

schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj 

musí být realizován 

Zastupitelstvo obce bude informováno o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci 

starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření 

starostou s ústním odůvodněním. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje v souladu s § 102 odst.2 písm. a) zákona č.128/2000 

Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých 

rozpočtových opatření na účetní rok 2021 do výše 100 tis.Kč, dle §16 zákona č.250/2000 Sb., 

jimiž může dojít ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu obce. 

Rozpočtová opatření ve vyšších částkách může starosta obce samostatně provádět jen v 

případech: 

 

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů 

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií 

nebo stavu nouze, vývoj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení 

úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná 

rizika z neoprávněné úhrady 

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, 

kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože 

výdaj musí být realizován 

 

Zastupitelstvo obce bude informováno o každém rozpočtovém opatření provedeném v 

kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení 

rozpočtového opatření starostou s ústním odůvodněním. 

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

Usnesení č.3/4/2021 bylo schváleno 

 

 

5. Návrh rozpočtu na rok 2021 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2021, který byl zveřejněn na úřední 

desce a elektronické desce od 15.3.2021 do 1.4.2021. Na rok 2021 je sestaven schodkový rozpočet. 

Celkové příjmy ve výši 5 522tis.Kč, celkové výdaje ve výši 10744tis.Kč Schodek ve výši 5222 tis. 

Kč je krytý finančními prostředky z minulých let. Závazný ukazatel rozpočtu byl určen paragraf. 
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K návrhu rozpočtu nebyly podány písemné připomínky. Byla otevřená diskuze. Nikdo z přítomných 

nevznesl návrh na změnu či doplnění návrhu rozpočtu. Po rozpravě bylo navrženo usnesení. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2021 ve výši příjmů 

5 522tis.Kč a ve výši výdajů 10744tis.Kč Schodek ve výši 5222 tis.Kč je  krytý finančními 

prostředky z minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf. 

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

Usnesení č.4/4/2021 bylo schváleno 

 

6. OZV-obecní systém odpadového hospodářství 

ZO Černouček zpracovává návrh stanovení obecního systému odpadového hospodářství.Pro 

zprovoznění Sběrného dvora obce Černouček navrhuje ZO uzavřít Smlouvu pro zajištění 

legislativního servisu a obsluhy sběrného dvora  odpadů včetně převzetí,odstranění a přepravy 

odpadů s firmou FCC BEC, s.r.o.,Prosmycká 2/čp.88, 410 02 Lovosice 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček  schvaluje  Smlouvu pro zajištění legislativního servisu a 

obsluhy sběrného dvora odpadů včetně převzetí,odstranění a přepravy odpadů s firmou FCC 

BEC,s.r.o.,Prosmycká 2/čp.88,410 02 Lovosice a pověřuje starostu k jejímu podpisu. 

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

Usnesení č.5/4/2021 bylo schváleno 

 

7. Návrh smlouvy o věcném břemenu   

ZO bylo seznámeno se Smlouvou o zřízení věcného břemene –služebnosti č. IP-12-

4009235/VB/001 na pozemcích parc.č.136/4 a 136/19 v k.ú. Černouček pro přípojku z PS LT-

Černouček,ppč.136/28 s firmou ČEZ Distribuce,a.s.,Teplická 874/8,405 02 Děčín 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje Smlouvou o zřízení věcného břemene –služebnosti č. 

IP-12-4009235/VB/001 na pozemcích parc.č.136/4 a 136/19 v k.ú. Černouček pro přípojku z 

PS LT-Černouček,ppč.136/28 s firmou ČEZ Distribuce,a.s.,Teplická 874/8,405 02 Děčín 

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

Usnesení č.6/4/2021 bylo schváleno 

 

8. Inventarizace majetku obce za rok 2020 

Předsedající sdělil, že inventarizace za r.2020 byla ukončena dle plánu inventur dne 1.2.2021.  

V průběhu inventur nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Byla vyhotovena Inventarizační zpráva a 

inventarizační zpráva Příloha č.1 za rok 2020, která bude přílohou účetní závěrky obce za rok 2020.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje inventarizační zprávu a inventarizační zprávu 

přílohu č.1  za rok 2020. 

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

Usnesení č.7/4/2021 bylo schválen 

 

9. Volba místostarosty a předsedů komisí 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem volby místostarosty,dále s určením způsobu volby. 

Nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba místostarosty veřejně hlasováním. Předsedající 

vyzval členy ZO k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování, žádné návrhy nebyly podány. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje volbu místostarosty veřejně hlasováním 

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

Dále člen ZO navrhl na funkci místostarosty p. Zdeňka Karhana.Před hlasováním byla dána 

možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.Žádné stanovisko nebylo sděleno. 
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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček volí místostarostou p. Zdeňka Karhana 

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

Dále předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na předsedu kulturní komise .Člen 

ZO navrhl zvolit do funkce předsedy kulturní komise pí.Jiřinu Tomsovou..Před hlasováním byla 

dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček volí předsedou kulturní komise pí Jiřinu Tomsovou 

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

Dále předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na předsedu komise životního 

prostředí. Člen ZO navrhl zvolit do funkce předsedy komise životního prostředí p.Jana Brofta .Před 

hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo 

sděleno. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček volí předsedou komise životního prostředí p. Jana Brofta. 

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

Usnesení č.8/4/2021 bylo schváleno 

 

10. VŘ na zhotovení obecních symbolů  

Zastupitelstvo obce projednalo a určilo provést poptávku ceny na zhotovení obecních symbolů od 

tří odborných firem. Výrobu zadat odborné firmě na základě nejnižší nabízené  ceny,  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schválilo výběr zhotovitele poptávkovým řízením na základě 

nejnižší nabízené ceny 

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

Usnesení č.9/4/2021 bylo schváleno 

 

11. Smlouva o prodeji reklamní plochy na sociální vůz  

Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o prodeji reklamní plochy na sociální vůz pro Centrum D8 

,,Matýsek,, v Roudnici nad Labem,pro zajištění pomoci ohroženým rodinám a dětem v lokalitě 

Roudnicka s firmou Kompakt spol.s.r.o.,Jiráskova 1421, 290 01 Poděbrady 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schválilo Smlouvu o prodeji reklamní plochy obci Černouček 

na sociální vůz  Centrum D8 ,,Matýsek,, v Roudnici nad Labem s firmou Kompakt, spol.s.r.o., 

Jiráskova 1421, 290 01 Poděbrady 

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

Usnesení č.10/4/2021 bylo schváleno 

 

12. Diskuse 

 

13. Závěr 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 1.4.2021 

 

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 13-21 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  ČERNOUČEK 

ZE DNE  1.4.2021 

Volební období 2018 - 2022 

________________________________________________________________________________ 

Zastupitelstvo obce Černouček projednalo: 

 

1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu 

2. Schválení programu 

3. Kontrola dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce 

4. Rozpočtová opatření na účetní rok 2021 

5. Návrh rozpočtu na rok 2021 

6. OZV-obecní systém odpadového hospodářství 

7. Návrh smlouvy o věcném břemenu 

8. Inventarizace majetku obce za rok 2020 

9. Volba místostarosty a předsedů komisí 

10. VŘ na zhotovení obecních symbolů 

11. Smlouva o prodeji reklamní plochy na sociální vůz 

12. Diskuse 

13. Závěr 

 

Program: 

Zastupitelstvo obce  Černouček po projednání: 

Usnesení 1/4/2021  

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

p. Petr Lipš  a zapisovatele p.Jana Brofta  

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

Usnesení 1/4/2021 bylo schváleno 

 

Usnesení 2/4/2021 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje program 13-21 zasedání zastupitelstva obce 

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

Usnesení 2/4/2021 bylo schváleno 

 

Usnesení č.3/4/2021 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje v souladu s § 102 odst.2 písm. a) zákona č.128/2000 

Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých 

rozpočtových opatření na účetní rok 2021 do výše 100 tis.Kč, dle §16 zákona č.250/2000 Sb., 

jimiž může dojít ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu obce. 

Rozpočtová opatření ve vyšších částkách může starosta obce samostatně provádět jen v 

případech: 

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů 

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií 

nebo stavu nouze, vývoj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení 

úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná 

rizika z neoprávněné úhrady 

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné 

výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, 

protože výdaj musí být realizován 

Zastupitelstvo obce bude informováno o každém rozpočtovém opatření provedeném v 
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kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení 

rozpočtového opatření starostou s ústním odůvodněním. 

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

Usnesení č.3/4/2021 bylo schváleno 

 

 

Usnesení č.4/4/2021  

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2021 ve výši příjmů 

5 522tis.Kč a ve výši výdajů 10744tis.Kč Schodek ve výši 5222 tis.Kč je  krytý finančními 

prostředky z minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf. 

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

Usnesení č.4/4/2021 bylo schváleno 

 

 

Usnesení č.5/4/2021  

Zastupitelstvo obce Černouček  schvaluje  Smlouvu pro zajištění legislativního servisu a 

obsluhy sběrného dvora odpadů včetně převzetí,odstranění a přepravy odpadů s firmou FCC 

BEC,s.r.o.,Prosmycká 2/čp.88,410 02 Lovosice a pověřuje starostu k jejímu podpisu. 

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

Usnesení č.5/4/2021 bylo schváleno 

 

 

Usnesení č.6/4/2021  

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje Smlouvou o zřízení věcného břemene –služebnosti č. 

IP-12-4009235/VB/001 na pozemcích parc.č.136/4 a 136/19 v k.ú. Černouček pro přípojku z 

PS LT-Černouček,ppč.136/28 s firmou ČEZ Distribuce,a.s.,Teplická 874/8,405 02 Děčín 

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

Usnesení č.6/4/2021 bylo schváleno 

 

 

Usnesení č.7/4/2021  

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje inventarizační zprávu a inventarizační zprávu 

přílohu č.1  za rok 2020. 

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

Usnesení č.7/4/2021 bylo schváleno 

 

 

Usnesení č.8/4/2021 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje volbu místostarosty veřejně hlasováním 

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

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček volí místostarostou p. Zdeňka Karhana 

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

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček volí předsedou kulturní komise pí Jiřinu Tomsovou 

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

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček volí předsedou komise životního prostředí p. Jana Brofta. 

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

Usnesení č.8/4/2021 bylo schváleno 
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Usnesení č.9/4/2021  

Zastupitelstvo obce Černouček schválilo výběr zhotovitele poptávkovým řízením na základě 

nejnižší nabízené ceny 

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

Usnesení č.9/4/2021 bylo schváleno 

 

 

 

Usnesení č.10/4/2021 

Zastupitelstvo obce Černouček schválilo Smlouvu o prodeji reklamní plochy obci Černouček 

na sociální vůz  Centrum D8 ,,Matýsek,, v Roudnici nad Labem s firmou Kompakt, spol.s.r.o., 

Jiráskova 1421, 290 01 Poděbrady 

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

Usnesení č.10/4/2021 bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Černoučku  dne 1.4.2021 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 


