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OBEC   ČERNOUČEK 

ZÁPIS 

z 19-22 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 31.3.2022. 

Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 17.00 hod., ukončeno bylo v 19,00 hod. Jednání 

řídil starosta obce p. Václav Kříž dále jako předsedající. 

 

Přítomno:      6 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina). 

Omluveni:     1 člen nemoc  

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 Jan.Broft, p Jan Korous. a zapisovatele pro pořízení 

Zápisu z 19-22 zasedání zastupitelstva obce p. Zdeněk Karhan 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje ověřovatele zápisu ve složení:  p.Jan Broft a  

p. Jan Korous  a zapisovatel p. Zdeňek Karhan. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení 1/3/2022 bylo schváleno 

 

2. Schválení programu 

Předsedající předložil návrh programu 19-22 zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na 

úřední desce dne 23.3.2022. 

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

zprávou starosty bod 8. 

 

Program: 

1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu 

2. Schválení programu 

3. Kontrola dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce 

4.       Návrhy pořízení změn ÚP Černouček 

  5.       Návrh rozpočtu na rok 2022 

6.     Inventarizace majetku obce za rok 2021 

7.     Rozpočtová opatření na účetní rok 2022 

8.  Návrh Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků  

9.  Diskuse 

10.     Závěr 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje program 19-22 zasedání zastupitelstva obce 

doplněný o bod 8. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení 2/3/2022 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. Návrhy pořízení změn ÚP Černouček 

Zastupitelstvo obce projednalo návrhy na pořízení změny ÚP Černouček. Dále ZO navrhuje 

v případě budoucího zájmu podmínit pořízení změn žadatelům, 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 vyjádření k podaným návrhům žadatelů a v případě zájmu 

,podmínit pořízení změn žadatelům 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. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.3/3/2022 bylo schváleno 

 

5. Návrh rozpočtu na rok 2022 

Předseda finanční komise seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2022,který byl 

zvěřejněn na úřední a elektronické desce . Na rok 2022 je sestaven návrh schodkového rozpočtu. 

Celkové příjmy ve výši 4509,8 Kč , celkové výdaje ve výši 8011,-Kč,schodek ve výši 3501,2Kč je 

krytý finančními prostředky z minulých let. Závazný ukazatel rozpočtu byl určen paragraf. 

K návrhu rozpočtu nebyly podány písemné připomínky. Byla otevřena diskuse. 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 2022 ve výši příjmů 

4509,8tis.Kč a ve výši výdajů 8011tis.Kč. Schodek ve výši 3501,2 tis. Kč je krytý finančními 

prostředky z minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu je určen paragraf. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení 4/3/2022 bylo schváleno 

 

6.    Inventarizace majetku obce za rok 2021 

Předsedající sdělil, že inventarizace za r.2021 byla ukončena dle plánu inventur dne 3.2.2022. V průběhu 

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

zpráva Příloha č.1 za rok 2021, která bude přílohou účetní závěrky obce za rok 2021 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje inventarizační zprávu a inventarizační zprávu přílohu 

č.1 za rok 2021 

 Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.5/3/2022 bylo schváleno 

 

7.    Rozpočtová opatření na účetní rok 2022 

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  
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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 2022 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: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.6/3/2022 bylo schváleno 

 

 

 

 

8. Návrh Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků  

Zastupitelstvo obce projednalo návrh Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků ¼ p.č. st.172 

a ¼ pozemku p.č. st.112 v k.ú. Černouček, jedná se o pozemky místního hřbitova .Bezúplatný převod 

by proběhl na základě dohody s obcí Horní Beřkovice za což velký dík.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků  

mezi obcí Černouček (obdarovaný) a obcí Horní Beřkovice (dárce) a pověřuje starostu 

k jejímu podpisu.   

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení 7/3/2022 bylo schváleno 

 

9.  Diskuse 

 

10.  Závěr    

   

 

Zápis byl vyhotoven dne 31.3.2022 

 

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

 

Ověřovatelé  zápisu:   Jan Broft           podpis……………………….  

 

                                       Jan Korous         podpis………………………. 

 

starosta obce Černouček: Václav  Kříž   podpis………………………. 
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VÝPIS USNESENÍ Z 19-22 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  ČERNOUČEK 

ZE DNE  31.3.2022 

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. Návrhy pořízení změn ÚP Černouček 

5. Návrh rozpočtu na rok 2022 

6. Inventarizace majetku obce za rok 2021 

7. Rozpočtová opatření na účetní rok 2022 

8. Návrh Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků 

9. Diskuse  

10. Závěr 

 

Zastupitelstvo obce  Černouček po projednání: 

 

Usnesení 1/3/2022 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje ověřovatele zápisu ve složení:  p. Jan Broft a  

p. Jan Korous  a zapisovatel p. Zdeňek Karhan. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení 1/3/2022 bylo schváleno 

 

Usnesení 2/3/2022 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje program 19-22 zasedání zastupitelstva obce 

doplněný o bod 8. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení 2/3/2022 bylo schváleno 

 

Usnesení 3/3/2022 

ZO Černouček schvaluje vyjádření k podaným návrhům žadatelů a v případě zájmu 

,podmínit pořízení změn žadatelům 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. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.3/3/2022 bylo schváleno 

 

Usnesení 4/3/2022 

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2022 ve výši příjmů 

4509,8tis.Kč a ve výši výdajů 8011tis.Kč. Schodek ve výši 3501,2 tis. Kč je krytý finančními 

prostředky z minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu je určen paragraf. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení 4/3/2022 bylo schváleno 

 

Usnesení č.5/3/2022  

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje inventarizační zprávu a inventarizační zprávu přílohu 

č.1 za rok 2021 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.5/3/2022 bylo schváleno 
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Usnesení č.6/3/2022  
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 2022 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: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.6/3/2022 bylo schváleno 

 

Usnesení č.7/3/2022  

Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků  

mezi obcí Černouček (obdarovaný) a obcí Horní Beřkovice (dárce) a pověřuje starostu 

k jejímu podpisu.   

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení 7/3/2022 bylo schváleno 

 

 

 

 

V Černoučku  dne 31.3.2022 

 

 

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

 

Ověřovatelé  zápisu:   Jan Broft          podpis……………………….  

 

                                       Jan Korous          podpis………………………. 

   

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

 

 

 

 

 

 

 

 


