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OBEC   ČERNOUČEK 

ZÁPIS 

z 18-22 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 17.2.2022. 

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.Lucie  Kavánová, p Petr Lipš. a zapisovatele pro 

pořízení Zápisu z 18-22 zasedání zastupitelstva obce p. Zdeněk Karhan 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje ověřovatele zápisu ve složení:  pí Lucie Kavánová a  

p.Petr Lipš  a zapisovatel p. Zdeňek Karhan. 

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

Usnesení 1/2/2022 bylo schváleno 

 

2. Schválení programu 

Předsedající předložil návrh programu 18-22 zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na 

úřední desce dne 8.2.2022. 

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

 

Program: 

1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu 

2. Schválení programu 

3. Kontrola dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce 

4.       Návrh pořízení změny ÚP 

  5.       Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace 

6.     Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb pověřence 

7.     Smlouva o zřízení věcného břemene -služebnosti 

8.  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

9.  Smlouva o spolupráci při zadávání studie ČOV Straškov 

10.     Diskuse a Závěr 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje program 18-22 zasedání zastupitelstva obce 

doplněný o bod 9. 

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

Usnesení 2/2/2022 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. Návrh pořízení změny ÚP Černouček 

Zastupitelstvo obce projednalo zahájení pořízení změny ÚP Černouček a navrhuje, aby byl požádán 

jako  pořizovatel této změny  Úřad územního plánování Roudnice n/L a dále navrhuje určit na 

základě poptávky projektanta změny ÚP. Změna by byla pořízena zkráceným postupem podle § 55 

a nasl. staveb. zákona ,  po zpracování zprávy o uplatňování za uplynulé období. Dále ZO navrhuje 

podmínit pořízení změn žadateli, úplnou úhradou nákladů na její zpracování, a to ve výši 100% 

z ceny díla (poměrná část za uvedenou lokalitu) hrazené projektantovi. Dohoda o úhradě nákladů 

bude uzavřena před podpisem smlouvy s projektantem. 

Návrh usnesení: 

ZO Černouček schvaluje ,že pořizovatelem změny ÚP Černouček bude Úřad územního 

plánování Roudnice n/L , projektant změny bude určen poptávkou na základě nejnižší 

nabídky a nejkratší doby vyhotovení, určeným zastupitelem za obec  pro volební období 2018-

2022 byla zvolena pí Ing. Arch. Lucie Kavánová. 

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

Usnesení č.3/2/2022 bylo schváleno 

 

5. Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Dodatkem č.1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace do 

OPŽP č.20/SML4889/01/SOPD/RR  mezi obcí Černouček a Ústeckým krajem. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje  Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční 

dotace  do OPŽP č.20/SML4889/01/SOPD/RR  mezi obcí Černouček a Ústeckým krajem, Velká 

Hradební 3118, 400 02 Ústí n/L 

 

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

Usnesení 4/2/2022 bylo schváleno 

 

6.    Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb pověřence 

Zastupitelstvo obce projednalo Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb pověřence pro 

ochranu osobních údajů- výše odměny pro poskytovatele. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb 

pověřence pro ochranu osobních údajů mezi obcí Černouček a SMS- služby s.r.o. ,V Rovinách 

40,140 00 Praha 4 

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

Usnesení č.5/2/2022 bylo schváleno 

 

7.    Smlouva o zřízení věcného břemene -služebnosti 

Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č.IV-12-4019057/1 

LT – Černouček, ppč. 132/5, smyčka kNN 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje . Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti 

č.IV-12-4019057/1 LT – Černouček, ppč. 132/5, smyčka k NN mezi obcí Černouček a ČEZ 

Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 

 

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

Usnesení č.6/2/2022 bylo schváleno 
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8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby  

Zastupitelstvo obce projednalo návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohody o umístění stavby mezi obcí Černouček a firmou ČEZ Distribuce,a.s. ,Teplická 874/8 

PSČ 405 02 Děčín IV -Podmokly, na pozemek parc.č.136/4 v k.ú.Černouček v rámci stavby IP-12-

4013647/001-LT-Černouček,ppč.28/21 kabel NN do PS.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohody o umístění stavby mezi obcí Černouček a firmou ČEZ Distribuce,a.s. 

,Teplická 874/8 ,PSČ 405 02 Děčín IV -Podmokly, na pozemek parc.č.136/4 v k.ú.Černouček 

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

Usnesení 7/2/2022 bylo schváleno 

 

 

9.  Smlouva o spolupráci při zadávání studie ČOV Straškov 

Zastupitelstvo obce projednalo nabídku útvaru vodohospodářského rozvoje SčVK a.s.Litoměřice  

na zpracování studie Straškov,ČOV-intenzifikace a zkapacitnění  a uzavření smlouvy mezi obcemi 

připojených na ČOV a SVS a.s. ,Přítkovská 1689, 415 50 Teplice . 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schválilo Smlouva o spolupráci při zadávání studie mezi 

obcemi připojených na ČOV za obec Černouček a SVS a.s. , Přítkovská 1689, 415 50 Teplice . 

 

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

Usnesení č.8/2/2022 bylo schváleno 

 

 

10. Diskuse a závěr    

   

 

       

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 17.2.2022 

 

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

 

Ověřovatelé  zápisu:   Lucie Kavánová podpis……………………….  

 

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

 

starosta obce Černouček: Václav  Kříž   podpis………………………. 
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VÝPIS USNESENÍ Z 18-22 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  ČERNOUČEK 

ZE DNE  17.2.2022 

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. Návrh pořízení změny ÚP 

5. Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace  

6. Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb pověřence 

7. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 

8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

9. Smlouva o spolupráci při zadávání studie ČOV Straškov  

10. Diskuse a závěr 

 

Zastupitelstvo obce  Černouček po projednání: 

 

Usnesení 1/2/2022 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: pí Lucie Kavánová  

p. Petr Lipš  a zapisovatel p. Zdeněk Karhan. 

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

Usnesení 1/2/2022 bylo schváleno 

 

Usnesení 2/2/2022 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje program 18-22 zasedání zastupitelstva obce 

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

Usnesení 2/2/2022 bylo schváleno 

 

Usnesení 3/2/2022 

ZO Černouček schvaluje, že pořizovatelem změny ÚP Černouček bude Úřad územního 

plánování Roudnice n/L , projektant změny bude určen poptávkou na základě nejnižší 

nabídky a nejkratšího doby vyhotovení, určeným zastupitelem za obec pro volební období 

2018-2022 byla zvolena pí Ing. Arch. Lucie Kavánová 

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

Usnesení č.3/2/2022 bylo schváleno 

 

Usnesení 4/2/2022 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje  Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční 

dotace  do OPŽP č.20/SML4889/01/SOPD/RR  mezi obcí Černouček a Ústeckým krajem, Velká 

Hradební 3118, 400 02 Ústí n/L 

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

Usnesení 4/2/2022 bylo schváleno 

 

Usnesení č.5/2/2022  

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb 

pověřence pro ochranu osobních údajů mezi obcí Černouček a SMS- služby s.r.o. ,V Rovinách 

40,140 00 Praha 4 

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

Usnesení č.5/2/2022 bylo schváleno 
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Usnesení č.6/2/2022  

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje . Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti 

č.IV-12-4019057/1 LT – Černouček, ppč. 132/5, smyčka k NN mezi obcí Černouček a ČEZ 

Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 

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

Usnesení č.6/2/2022 bylo schváleno 

 

Usnesení č.7/2/2022  

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohody o umístění stavby mezi obcí Černouček a firmou ČEZ Distribuce,a.s. 

,Teplická 874/8 ,PSČ 405 02 Děčín IV -Podmokly, na pozemek parc.č.136/4 v k.ú.Černouček 

 

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

Usnesení 7/2/2022 bylo schváleno 

 

Usnesení č.8/2/2022 

Zastupitelstvo obce Černouček schválilo Smlouva o spolupráci při zadávání studie mezi 

obcemi připojených na ČOV za obec Černouček a SVS a.s. ,Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 

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

Usnesení č.8/2/2022 bylo schváleno 

 

 

 

V Černoučku  dne 17.2.2022 

 

 

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

 

Ověřovatelé  zápisu:   Lucie Kavánová podpis……………………….  

 

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

   

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

 

 

 

 

 

 

 

 


