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OBEC   ČERNOUČEK 

ZÁPIS 

z 14-21 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 10.6.2021. 

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: pí Jiřina Tomsová, pí.Lucie Kavánová a 

zapisovatele pro pořízení Zápisu z 14-21 zasedání zastupitelstva obce p.Zdeňka Karhana   

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje ověřovatele zápisu ve složení:  pí. Jiřinu Tomsovou a  

pí. Lucii Kavánovou a zapisovatele p.Zdeňka Karhana  

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

Usnesení 1/6/2021 bylo schváleno 

 

 

2. Schválení programu 

Předsedající předložil návrh programu 14-21 zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na 

úřední desce dne 3.6.2021 

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. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 

5.       Závěrečný účet za rok 2020 

6.     Účetní závěrka za rok 2020 

7. Rozpočtová opatření č.1 a č.2  rok 2021 

8. Návrh smlouvy o věcném břemenu 

9. Podnět na změnu UP 

10. OZV Požární řád obce 

11. Žádost o dotaci JSDH Černouček  

12.     Smlouva o poskytnutí finančního daru MS 

13.  Smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru 

14.  Dodatek ke smlouvě o poskytnutí inv. a neiv. Dotace SD 

15.  Memorandum o spolupráci obcí proti VRT 

16.  Diskuse a Závěr 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje program 14-21 zasedání zastupitelstva obce 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
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Usnesení 2/6/2021 bylo schváleno 

 

3.   Kontrola dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce 

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

zastupitelstva obce. 

 

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zprávou kontrolní skupiny KúÚk o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce  za rok 2020. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Černouček za rok 2020 nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Černouček 

za rok 2020“. 

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

Usnesení č.3/6/2021 bylo schváleno 

 

5. Závěrečný účet za rok 2020 

Zastupitelstvo obce  projednalo „Návrh závěrečného účtu za rok 2020“, který byl zveřejněn včetně 

„Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020“ na úřední desce a elektronické úřední 

desce od 30.4.2021. Zastupitelstvo obce nezjistilo žádné nedostatky ve financování obce. 

Přílohou je: Závěrečný účet 2020, Zpráva o přezkumu hospodaření 2020 a Výkaz FIN za 12/2020 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje „Závěrečný účet obce za rok 2020“ a vyjadřuje 

souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad. 

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

Usnesení č.4/6/2021 bylo schváleno 

 

6.    Účetní závěrka za rok 2020 

Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku za r. 2020. Zastupitelstvo obce nezjistilo, že by 

účetní závěrka neposkytovala věrný a poctivý obraz účetnictví.  

Přílohou je: Protokol o schvalování účetní závěrky,Výkazy k 31.12.2020 (Rozvaha, Výkaz zisku a 

ztrát, Příloha), Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2020 a Inventarizační zpráva k 31.12.2020  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku  obce Černouček  sestavenou k 31.12.2020 

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

Usnesení č.5/6/2021 bylo schváleno 

 

7.    Rozpočtová opatření č.1 a č.2 / 2021 

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtová opatření č.1/2021 a projednalo rozpočtové opatření 

č.2/2021 

Přílohou je: Rozpočtové opatření č.1/2021 a č.2/2021 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček bere na vědomí rozpočtové opatření č.1/ 2021 a č.2/2021 

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

Usnesení č.6/6/2021 bylo schváleno 

 

8.     Návrh smlouvy o věcném břemenu 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy o věcném břemenu na přípojku nn k RD čp.148 

na služebném pozemku p.č.351 v k.ú.Černouček 
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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o věcném břemenu na služebném pozemku pč.351 

s panem Ondřejem Borůvkou, Černouček 148 

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

Usnesení č.7/6/2021 bylo schváleno 

 

 

9.  Podnět na  změnu UP 

Zastupitelstvo obce obdrželo žádost od navrhovatele na pořízení změny ÚP obce Černouček  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček postoupí žádost úřadu územního plánování Roudnice n/L 

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

Usnesení č.8/6/2021 bylo schváleno 

 

 

10.     OZV –Požární řád obce  

Zastupitelstvo obce projednalo OZV Požární řád obce. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček projednalo návrh OZV Požární řád obce 

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

Usnesení č.9/6/2021 bylo schváleno 

 

11.     Žádost o dotaci pro JSDH Černouček 

Zastupitelstvo obce projednalo podání žádosti o dotaci na vybavení JSDH Černouček na Krajský 

úřad. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje podání  žádost o dotaci  na projekt „ Vybavení 

jednotky  

JSDH Černouček“ z programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a 

závazek spolufinancování akce / projektu v minimální výši 10% z poskytnuté dotace projektu. 

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

Usnesení č.10/6/2021 bylo schváleno 

 

 

12.     Smlouva o poskytnutí finančního daru MS 

Zastupitelstvo obce projednalo poskytnutí finančního daru Mysliveckému spolku Ctiněves –

Černouček za jím provedené práce  pro obec Černouček ve výši 49.900,-Kč formou Smlouvy. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního 

daru Mysliveckému spolku Ctiněves -Černouček 

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

Usnesení č.11/6/2021 bylo schváleno 

 

13.    Smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru  

Zastupitelstvo obce projednalo návrh Smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného odběru s firmou 

REMA Systém, a.s.,Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje Smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného odběru 

s firmou REMA Systém, a.s.,Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4 

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

Usnesení č.12/6/2021 bylo schváleno 
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14.   Dodatek ke smlouvě o poskytnutí inv. a nerv. Dotace SD 

Zastupiteslstvo obce projednalo návrh Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

19/SML3052/01/SoPD/ZPZ od Krajského úřadu Ústeckého kraje 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

19/SML3052/01/SoPD/ZPZ s Krajským úřadem Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48 

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

Usnesení č.13/6/2021 bylo schváleno 

 

 

 

 

15.  Memorandum o vzájemné spolupráci proti současnému provedení a umístění VRT  

Zastupitelstvo projednalo přistoupení obce Černouček k Memorandu o vzájemné spolupráci proti 

současnému provedení a umístění vysokorychlostní trati.  

 Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje usnesení č.14/6/2021 přistoupení obce Černouček k Memorandu o 

vzájemné spolupráci proti současnému provedení a umístění vysokorychlostní trati,ve znění 

dle přílohy tohoto usnesení . 

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

Usnesení č.14/6/2021 bylo schváleno 

 

Zastupitelstvo schvaluje usnesení č.15/6/2021 dodatek č.1 k Memorandu o vzájemné 

spolupráci proti současnému provedení a umístění vysokorychlostní trati,ve znění dle přílohy  

tohoto usnesení  

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

Usnesení č.15/6/2021 bylo schváleno 

 

 

 

16.    Diskuse a Závěr 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 10.6.2021 

 

Zapsal:           Zdeněk Karhan          podpis ……………………… 

 

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

 

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

 

starosta obce Černouček: Václav  Kříž   podpis………………………. 
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VÝPIS USNESENÍ Z 14-21 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  ČERNOUČEK 

ZE DNE  10.6.2021 

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. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 

5.      Závěrečný účet za rok 2020 

6.      Účetní závěrka za rok 2020 

7.    Rozpočtová opatření č.1 a č.2  rok 2021 

8.    Návrh smlouvy o věcném břemenu  

9. Podnět na  změnu ÚP 

10. OZV- Požární řád obce 

11. Žádost o dotaci pro JSDH Černouček 

12. Smlouva o poskytnutí finančního daru MS 

13.    Smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru 

14. Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí inv. a neiv.dotace SD 

15. Memorandum o spolupráci obcí proti VRT 

16. Diskuse a Závěr 

 

Zastupitelstvo obce  Černouček po projednání: 

 

Usnesení 1/6/2021 

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

pí Lucie Kavánová.  a zapisovatele p.Zdeňka Karhana  

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

Usnesení 1/6/2021 bylo schváleno 

 

Usnesení 2/6/2021 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje program 14-21 zasedání zastupitelstva obce 

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

Usnesení 2/6/2021 bylo schváleno 

 

Usnesení č.3/6/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Černouček 

za rok 2020“. 

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

Usnesení č.3/6/2021 bylo schváleno 

 

Usnesení č.4/6/2021  

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje „Závěrečný účet obce za rok 2020“ a vyjadřuje 

souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad. 

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

Usnesení č.4/6/2021 bylo schváleno 
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Usnesení č.5/6/2021  

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku  obce Černouček  sestavenou k 31.12.2020 

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

Usnesení č.5/6/2020 bylo schváleno 

 

Usnesení č.6/6/2021  

Zastupitelstvo obce Černouček bere na vědomí rozpočtové opatření č.1 a č.2  za rok 2020  

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

Usnesení č.6/6/2021 bylo schváleno 

 

Usnesení č.7/6/2021 

Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o věcném břemenu na služebném pozemku pč.351 

s panem Ondřejem Borůvkou, Černouček 148  

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

Usnesení č.7/6/2021 bylo schváleno 

 

Usnesení č.8/6/2021 

Zastupitelstvo obce Černouček postoupí žádost úřadu územního plánování Roudnice n/L 

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

Usnesení č.8/6/2021 bylo schváleno 

 

Usnesení č.9/6/2021 

Zastupitelstvo obce Černouček projednalo návrh OZV Požární řád obce 

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

Usnesení č.9/6/2021 bylo schváleno 

 

Usnesení č.10/6/2021  

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje podání  žádost o dotaci  na projekt „ Vybavení 

jednotky JSDH Černouček“ z programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého 

kraje a závazek spolufinancování akce / projektu v minimální výši 10% z poskytnuté dotace 

projektu. 

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

Usnesení č.10/6/2021 bylo schváleno 

 

Usnesení č.11/6/2021 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního 

daru Mysliveckému spolku Ctiněves -Černouček 

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

Usnesení č.11/6/2021 bylo schváleno 

 

Usnesení č.12/6/2021 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje Smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného odběru 

s firmou REMA Systém, a.s.,Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4 

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

Usnesení č.12/6/2021 bylo schváleno 

 

Usnesení č.13/6/2021 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 
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19/SML3052/01/SoPD/ZPZ s Krajským úřadem Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48 

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

Usnesení č.13/6/2021 bylo schváleno 

 

Usnesení č.14/6/2021 

Zastupitelstvo schvaluje usnesení č.14/6/2021 přistoupení obce Černouček k Memorandu o 

vzájemné spolupráci proti současnému provedení a umístění vysokorychlostní trati,ve znění 

dle přílohy tohoto usnesení Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.14/6/2021 bylo schváleno 

 

 

Usnesení č.15/6/2021 

Zastupitelstvo schvaluje usnesení č.15/6/2021 dodatek č.1 k Memorandu o vzájemné 

spolupráci proti současnému provedení a umístění vysokorychlostní trati,ve znění dle přílohy  

tohoto usnesení  

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

Usnesení č.15/6/2021 bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Černoučku  dne 10.6.2021 

 

Zapsal:           Zdeněk Karhan   podpis ……………………… 

 

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

 

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

   

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

 

 

 

 


