OBLC čl]RNot,ČEK

Z

ZÁPrs
l7-2l Zas€dání Zastupitelsh,a 0bce ČERNot]ČEK,ktcró
wirtrorti
yj.ls Kli: cl e lato pied,edai^1.

Jednóní zaslupilelsíýa se kuroto

i|.|il-narcýu -hi! p.

Přítomno:

Omluveni:
Neomluveni:

7 členůzastupitelštva obce (viz

se

konalo rlne 16.12.202l.

přezenčnílistina).

Ho§té:
Občané:

zaháiení za§edání za§tuDiteI§tva
Starosta přivital členy zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva
obce je schopno

se usnášet.

l.

Volba ověřovate|ů zápisu a zapisovatele zárrisu
Předse.hjici určil ověřovatele zápisu ve složení:píJřina Tomsová, p Jan Broff.
a zapisovatele pro
poŤízeni Zápis! z 17 -2I zasediní zasiqitelstva obce p, . Zdeněk KaÁan
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Černoučekschvaluje ověřovatele zápisu ve složení:p.
Jiřina Tomsová a
p,Jan Broft a zapi§ovatel p, Zdeňek Karhan,
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželj se: 0
Usle§eni U12l2021 bylo schváleno

2.

Schválení rrrogramu
Předsedajici předložil návrh programu 17-21 Zasedání zastupitelstva obce tak, jak
byl r,yvěšen na
úřednídesce dne 8,l2.202l
Doplnění nebo připomínl<y členůzastupitelstva obce k plogramu zasedáni nebyly
vzneseny.

ProgramI
1, Volba ověřovat€lů zápisu

a zapisovatele zápisu

2. Schváleni programu
3. Kontrola dřive přijatých usnesení zastupitelstva obce
4. Hospodaření obce za lllčtvltletí2021
5, Rozpočtovéprovizolium na I.JII.měsic r.2022
6, Rozpočtovéopatřeni č.8 a č,9
7. lnventalizace majetku obce
8. smlouva o budoucí smlouvč o zřizení věcného břemene
g. ŽádosL o piispéVek na provoz piispěvkové or8aniZace
I0. stiednédobý \,f;hled rozpocttl
1, *Dodatek smlouvy na úpravu cen za svoz,sběr a odstranění odpadu
1

12.

Diskuse a Závěr

na rok 2022

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Černouček§chvaluje program l7-21 zas€dání za§tupitel§tva
obce
Výsledek hlasování: Pro: 7
Ploti: 0
Zdíželisť 0
Usnesení 2l12l2n2l byIo schvá|eno

3. kontrola dříve ořiiafých usnesení za§tuDitelstva obce
Konstatováni. že proti ,ipi,u- nri,r,,t"t,o
1.an,i
7astupitelstva obcc, Z usnesení nevyplýva1 žádlrý úkoi,

ii"t fii^Ery

žáciné připomínky členů

4.

Hospodaření obce za lll.čtvrtletí2021
Zastupitclstvo obce projedIralo hospodařcninl obce la lIl.člVrt]cti.
NáYrh usneSení:
Za§tupitel§tvo obce §chvaluje hospodařcní obcc za Ilí. čtvrtletířoku 202l

Vj\lťdck lr]aso\i]ll: Plu: P.o
L]sncseni č.3/l212020 bylo schválcno

i: 0

lJr7.1i..:

5,

RoZDočtoYó Drovizorium na l.-III.mě§íc r.2022
Zastupilclstvo obce projednalo Roz_počtor,é provir.,lr.ium na l,čtvíletír,2022, Rozpočtové
pro,izot,ium je přeclrodné období stanovené 7astupitclstvem obce Čcr.norrček
na dobu. než bude
schválen lo7poče1 na kalenclářní rok 2022. Byly vl:hotrlvcny Zásad), lozpočtovéhoproYizoria
na I.
1IL rlěsíc r,,2022 dle přilohy, V období lozpočtovólro pr.ovizoria nelzc r.ealizoval žáclnó
rozpočtové
znlěny a lozpočtovéúpravy- Rozpoč1o\,é přijIny a výdajc uskulečněné vclobě r.ozpoltcrvého
provizoria sc stávají piíjmy a výdaji lozpočttt po.jcho schváleni,
Návrh na u§n€§ení:

Za§tupitelstvo obcc černoučekschyaluie rozpočtovéprovizorium na
\ čclně /á§ad. klťréjc piilohou loholo ..ápisU.
Výslcdek lrlasováni: l)ro: 7
Proti| 0
Zdrželi scl 0
Usn€§ení ,l/l2l202 | byl0 §chváleno

l.-lll.

nrěsíc r,2022

6,

IlozDočto\,é oDatřeni č.8 a č.9
Zastupitel\t\ o oh(c bt lo seznanlent, lo7počto\,ým opatřelliln č,8 -znlěna zlrvazných
rLkazate]ťr

ťKolnncte]l(Istirr(l\t\ll1,7noL\t(l\imopatřenÍlnČ,9-ZnlěnazávaznýchtrkazatelŮr,konlpctenci
ZastLlpitelstva

Návřh u§ncseni:
Zastupitel§tvo obce Čcrnoučeklrcrc na včdomírozpočtovéopatření č.8 a §chvalujc
řozpočtové
opatření č.9
Výsiedck hlasovárli: Pro: 7
Proti: 0
Zdlželi se: 0
Usnescní č.5/l2l202t bylo schyáleno

7.

lnventarizacc maictku obc€

staťosta předložil plán invcntul na rok 202l včctně návrhú in,enlari'ačníoh
konisí clle přílolr č.l a
č.2. PředsedoLl hIavní inventarizačníkonlise.je navržcn pan Karhan
Zdeněk, člencm pani 'l.omso\,á
Jiřina, pan KřížVáclal, a pani Kaváltol,1r J,ucie,

Návrh usne§cní:

zastupitclstvo obce černouček§chvaluje plán inventur
invcntarizačníchkomisí dlc př.ilohy.
Výsledek lrlasování: Plo: 7
Protil 0
Usneseni č.ó/121202l bylo schváleno

Zdúeli se:

na rok 202l včetně členů

0

qmlouva 9 budouci smlouvě o zřizcní věcného břemene
a dohoda g umistěni §tav
Za§tupitclslvo oboe p.oj.dn"lu
Černoučeka finnou ČEZ Distribucc,a.s. ,l eplioká 874/8
i:lln:ít !2
:""Tir]:"i:tavby,,r,rczi.obci
psc
Děčin rv páo."tly.
p",""'""ř;il'ř,Í.ú:ě.#'J;i';',#:1'ii;;7i._,,
8.

"" Y\ do PS
l2 /88_L l _Cemouček.ppe,208 I kabel
Nár t,h na usnc\€ní:
zastupitelstro obce Čcrnoučekschvaluje smhuvu o budoucí smiouvě o 7řizeni
věcnóho
j".Td]_.9_"mi!ďni \ta\ h) rnezi obci Černoučeka fi.-ou ČiOZ lll.st.it uce,o...
4U

_405

'j",i::":
.lcplicka87.1/8.|lsc{U502DčninlV_Podlnoklr.napu/emckpar(.č..l5l
r k.ú.ťcrnorreek
Výslcdek lrlasovánii Pťo: 7
Protj: 0
Zctťž;lise; Ó
U§n€seni

7/l 2/202 t bylo sclrváleno

9,

Žádost o nřísněvek na nrovoz nřísněvkové orqanizace
Zastupitclstvo obce proednalo žádost příSpčvkor,éotganizace ZŠa MŠl.e(lčice o příspěvck 1200.Kc/ža[ pr,l sko]nl rol 20]l 2022 lro pro,oz a Clary děten .ktcři zde ,ykorrávají přcdškcr]ni a školní
dochá,/kll a obťť('ťl nrrLrieL .rerri .pidor,,.r,.hct
Návrh na usnesení:
Za§lupilc|\h o obce ( trnouček rchr álilo po§kr lnUIi pii5Pěr LU při.pér Lrrr
Ms Ledčicc
Výsledek hlasováni: Pro: 7
Proti: 0
Zdržcli se| 0
l]snesení č.8/l2l202 l b1,Io schváleno

é rrrgan

izacc ZŠa

10, Střednědobý výhled rozpočtu
Zasiupitelst\'o obce ploicdnalo Střcdnědobý výlrled rozpočtu rra rok),, 2023-2025

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Černouček§c|rválilo Střerlnčtlobý výhlcd rozpočtu na rok} 2{)23-2025
Výsiedek hlaso\,áni| Pro. 7
Proti: 0
Zdrželi sc: 0
Usnesení č.9/l2l202l bylo §chváleno
11.
a ooslrancnl odDadu na
Zastupitelstvo oboc by]o scznámeno s dodatk"n, e,7 nu úp-uier, ,, ,bE]"-ři od
snrěsrrého komunálního odpadu na lok 202] s ljrmou Poc]nik tcchnických slrržeb I-ovosicc
s.l,,o,,Prosnycká 1.4 ]0 02 Lovosice
Návrh na usnescní:
Za§tupitel§tvo obce Čcrnoučekschvaluje <lodatek č.7 na úpravu cen za §voZ,§bčr, od§tranění
§mčsného komUnálního odpadu pro následující rok 2022 s firmou Porlnik technických
s|užeb
Lovoriee s.r.o..Prormtcká l,_ll0 02 Lorosice.

Výsledck l asováni: Pro: 7
Proti:
Usnesení l0ll2l2021 bylo schválcno

i2, Disku§e

a

0

Zdrželi se;

závěr

Zlrpis byl vyhotoven dnc 16, ]2.202l
Zapsal:

zdenčk karharl

podpis

ověřovatelé zápisu:

Jiřina l'onrsová

podpis

Jan Broft

podpis.

stalosta obce

Černouček:václav kříž

podpis

0

vÝPlS UsNEsENi Z l7-2l ZAsEDÁNí ZASTIIP|TEL§TvA ()BcE čERNot]čEK
ZE DNE 16.12.202l
vOlebni 0bdobí 20l8 - 2022
Za§tupitel§tvo

obce Č€rnouček proiednalo:

Přogram:

1,

Volba ověřovatelů Zápisu a Zapisovalele Zápisll
Schválcní plogranlu
]. Kontro]a diíve př;jatých usneseni Zaslupile]stva obce
4. FIospodařeni obce Za III.čtvlllcti 202l
5, Rozpočtovéprovizoriunr rra ],-I]],měsíc r,2022
6, llozpočto\,éopatřcní č,8 a č.9
7. hrvcntarizacc nlajetku obce
8. smlouva o budouci snllouvě o 7řízenívěcnóho břemcne
9, Žádost o přispěvek na plovoz piíspčvkovéorganizace
10. Střcdllědobý výhlcd rozpočtu
] 1, Dodatek sm]ouvy na ťlpravu ccn Za svoz.sběr a odstančlli odpaclLr
l2 Diskuse a závět

2.

rra

rok 2022

za§tupitel§tvo obcc černoučekpo proietlnáni:
Usnesení 1/l21202l
Zastupitclstvo obce Černoučekschvaluje or,ěřovatele zápisu ve §loženiI pí Jiřina Tomsová
p. Jan Brolt a zapi§ovatcl p. Zdcněk Karhan.
Výsledck hlasování: Pto: 7
Proti: 0
Zdlželise: 0
tJsnesení 1/l21202l bylo schválcno
Usneseni 2/l2l202l
Zastupitelstvo ohcc Černoučekschvaluje přogran 17-2l zasedálrí za§aupitelstva obce
Výsledek hlasování: Pro: 7
Pťoti: 0
Zdrželi sc| 0
Usnescni 2l 12l202l bylo schváleno
tJsnesení 3/l21202l
Zastupitclstvo obc€ schvaluje hospoclaření obce za IIl. čtvrtletíroku 2021
Výsledek hlasor,lrrrí: Pro: 7
Proti: 0
Zdržcli se: 0
Usnescní č,3/121202l bylo schválcno

Usncsení {/l21202t
Za§tupitel§tvo obce ČernoučekschvaIuje rozpočtovó přovizořium na [.-III. nlčsic r.2022
včclnčZásad. klerc je piilohou loholo /ápisU.
Výsiedek hlasováni: Pro: 7
Proti| 0
Zdržcli se: 0
Usnescni,l/l 2/202l bylo schváleno
Usneseni č.5/12l202l
Znstupitclstvo obce Černoučekbere na vědomí rozpočtovéopatření č.8 a §chvalujc
rozpočtové
opatření č.9
Výsledek hlirsol,ání: Pro: 7
Píoti: ()
ZdržeIi sc:
tJsnesení č.5/l21202l bylo schváleno

4

lIsncs€ni č.6/|2/202l
Zastupitelstvo obce Čcřnouček schvalujc plán invcníur na rok 202l r,četnččlenů
inventarizačnich komhi dIe přiloh1,.
Výsleclek hlasolirni: Pro: 7
]'lo1ii 0
Zdrželi se:
U§ne§ení č.6/121202l b},lo schváleno
t]§nescní č.7/121202l
Zastupitelstvo obce Černoučekschva|uie Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízcni věcného
břemenea dohorl1 o,umistěni §rar by mezi obcí Černoučeka firmou ČEZ Distribuce,a.s.
.TCp|i(Ln 87.1i8.Ps( {ll5 02 Děčin l\ -Podmokl). ná Polťmek parc.č.Jst r k.ú.ťcrnoutrek
Výsledek hlasováni:
Proti|
ldrželi
0
Usnc§cní 7/l2l202l bylo schváleno

Prol 7

0

se:

l]§nesení č.8/l2l202l
Za.§tupitelstvo obce Černoučekschválilo poskytnutí přispěvku příspěvkové ořganizace ZŠa

MS Ledčice
\ r.]cdck lrla.nrrrtr: l'r,.,: 7
P.u
Usnescni č.ll/l 2/202l b1lo schváleno

0

i:

Zdrželi scl

0

tJsncsení č.9/12l202l
Za§tupitcl§tvo obce ť]ernouček schválilo Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025
Výsledek lrlasováni: Pro:
Pťoli:
Zdrželi
0
t]snesení č.9/l212021 byh §chvá|eno

7

0

sc|

U§ncseni č.l0/12l202l
zastupitelstvo obce čcrntručekschvaluie dodatek č.7 na úpravu cen za §voz,sběr a odstranění
směsnóho komunálního odpadu pro ná§ledujici ťol( 2022 s firmou Podnik technickÝch služeb
Lo\o§iCe s.r.o,.PrO\nl!cká 1,4l0 0ž Ln\nsicc.
V,v"sledek hlasováni: Pro:
Proti:
Zdrželi
0
Usneseni l0/l21202l bykr schváleno

7

0

sc:

V Černoučkuc]rre ]6.12.202]
zapsal

zdeněk karhan

podpis

ověiovatelé Zápisu:

Jiřina Tomsová

podpis.

Jan Broft

podpis

\talusld ob(š (

ť11louiťk: Vať'J\ KilZ

podpis

