
0BEc čERNOUčEK

Zastupitelstvo obce Černoučel<

zápis
z ustavuiícího zasedání zastupitelstva obce Černouček,

konaného dne 17. 1o,2o22, od17loo hodin.

zaháiení zasedání zastuoitelstva

Zasedání Zastupite]stva obce cernouček (dale též jako ,,zastupjtelstvo.'] bylo
zahájeno v17|00 hodin členem zastupitelstva obce panl'ine. arch. Lucii
Kavánovou ídále iako,,ptedseda jici'').

Před.zahájením zasedání bylo členům zastupitelsrva obce (při prezenci] předáno
osvědčení o zvolení č]enem 7astupitelstva obce podle § 5i záLona č. 4Ó1/200í
Sb., _ovolbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

Předsedajíci schůze konstatoval, že zasedán{ bylo řádně svoláno tak, aby se
vsouladu s § 91 odst. 1zákona č.12812000 Sb., o obcích (obecní zřízeníj, ve
znění pozdějších předpisů, konalo do ],5 dnů ode dne uplynuií lhůty pro podání
návrhů soudu na neplatnost vo]eb nebo hlasování (lhůta upJyíi.la dne 7,7Ó,2022,
žádný návrh nebyl podán]. Informace podle § 9g oást. t zitona o obcích byla na
úřední desce Obecního úřadu Cernouček zveře].něna v souladu se zákonóm po
dobu nejméně 7 dní, a to od 7.70.2022 do 17.7o,2o22. současně byla zveřejněna
na,,elekrronické úředni desce'',

Předsedajícl' schůze dáie z prezenčnť listiny přítomných členů Zastupitelstva
(příloha1] konstatoval, že pŤítomno je 7 členů;astupitólstva (z celkového počtu
všech 7 čIenů zastupitelstva], takže zastupitelstvo je usnášenís;hopné (§ 92 odst.
3 zákona o obcích].

složení slibu členy zastuDitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení sIibu. Před s]ožením slibu piedseda;ícr' upozornil
přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutl' složit slib nebo s]oženi slibu
s ql,hradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 4gl/2o01 sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpjsů).



SlOžení slibu proběhI0 tak, že pr'edsedající přečetl siib stanovený v § 69 oclst. 2
zákona o obcích ,,Slibuji věrnost Česl(ó repub]ice. Slibuji na svou čest a svědomí,
že svoji iunkci bldu \,?konávat svědomitě, V zájmu obce Černouče]< a jejích
občanů a řídjt se ljstavou a zákony České republiky,'' a jmenovitě \,yzvál přítomné
čIeny zastupitelstva ke složení slibu přonesením slova ,,slibuji'' á poclp;.cm na
připraveném alchu [příloha č.2]

Žádný člen Zastupite]stva neodmíl] složit slib ani nesIoži] slib s vÝhradou,

určení ověřovatelů a zaDisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Denisu
Kolouse a 2apisovatelem pana Zdenka Karhana. K návrhu
protináWhy. Před hlasováním dal předsedající možnost
občanům.

souds](ou a pana Jána
nebyly vZnescny žádDé
\,yjác]řit se přítomným

Nóvrh usnesení:
Zostupitelstvo obce Černouček určuje ověřovateli zdpisu paní Denisu
Soudskou a pana ]ana Korouse d zílpisovatelem pana Zdeika Kirhana

Výsledek hlasování| Pro 7 Ploti 0 Zdrželise 0
Usnesení č. 1 bylo schvá|eno

schválení Drogramu

Předsedající seznámii přítomné s návrhem programu vsouladu s pozvánkou
předanou členům zastupjtelsťva a v souladu s infórmací zveřejněnou na úřední
desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návřhy na doplnění, Před hIasováním
dal předsedající možnost \,yjádřit se přítomným oúčanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu,

Návťh usne5ení:
zastupitelstvo obce Černouček schvaluje následující program ustdvujíciho

zasedóní:

volba starosty a místostarosty
. určení počtu místo§tarostů
. určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni

[§ 71 odst. 1 písm, a/ zákona o obcích). určení způsobu volby starosty a Inístostarosty. volba starosty
. volba místostarosty

Zřízení finančního a kont,.olního výboruII)



. urČení počtu čIenů finančního a kontrolního lríborrr. volba piedsedy íinančního rryborul volba předsedy kontrolního Ý,}rboru. volba členů finančního výborue volba členů kontrolního úboru
III) Rozhodnutí o odměnách za r,lýkon funkcí neuvolněných členů

zastupitelslva (§ 72 odst.2 zákona o obcichj

lV) Diskuse

Určení počtu místostarostůi

ll:9::,'tl:l,r":lr aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu, Jiné
l1r]il _""oy|y 

Vzneseny, p,roto by]o hlasováno. Před hlasováním byla dánamoznost zastupitelům i přitomným občanům sdělit své stanovisk;. Žáá;;stanovisko vzneseno nebyio.

Ndvrh usnesení:
zastupitelstvo obce Černouček schvólilo zvolení jednoho místostarosty.Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Za.Z"ii." 

- 
Ó"--'U§nesení č. 3 bylo schváleno,

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty;

Předsedající r,yzval členy zastupitelsťva k podávání návrhů na funkci starosty.Byly. podány následujíc' návrhý: člen zaitupitelstva p""i iirr"i" Havlíčkovánavrhla zvolit do funkce starosty panl' ing. arch, iucil Kav]novou, Predhlasováním,byla dána možnost zastupitelům ipřitomným občanúm sdělit svéstanovisko, Žádne s(anovisko sdeleno nebylo,

Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce Čemouček volí starostkou paní ing, arch. Luciikavánovou
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Výsledek hlasování| Pro 7 Proti 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

0 zdřželi se 1



Po zvoIent' starosry převzal stalosta Vedenl' zasedání (dále Veden jako,,předsedajicí"),

Navrhování kandidátů na funkci místostaťosty a vo|ba místostaro§ty|

:1:9: _1i]:l Ylu.l 9l."ny zastupitelstva kpodávánr. návlhů na funkcimlsrosTarosly. Bvlv podánv následujícr navrhy: clen zastupireIsrva pani LibušeHavlícková navrhla zvolit do runt." mi.toiii'ro.ry- p."r'Ži"nr,r'Xurrrun, rr.ahlasováním _byla dána možnost zastupitelům ipiltomným občanům sdělit svésLanovisko. Žádné stanovisko sdéIeno nebylo.

Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černouček volí místostarostou pana zdenka RarhanaVýsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrže|i se iUsnesení č. 5 bylo schváleno,

Bod lI - zřízení finančního a kontrolního qj,bořu

zřízení výborů a určení počtu ieiich členů:

Předsedajícl' úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finančnía kontroiní qýbol [§ 117 odst.,2 a-§ 84 od§t. z pr.. Ii)jt".l'" 
"bcích], 

neboťfunkčnt obdobr'4iborů předchozlho 
""r,"piir'ri". "],"ilii"lp"oI'u ." 

";nir,".původniho zasrupitelsrva. Zastupitelsrvo uriuje počer rrenů vliioru, ktery musíbýt lichý [§ 118 odst. 2 zákona o. obcích], pile"i"Z?r""e.i"l.,oi""oir' Wt* ,*imít nejméně tři členy [§ 119 odsr. 1 
"ái;"" " 

;;l;;].-Čl;;;;;;" mohou b3ítčlenové zastupjtelstva i jiné osoby, pour" pr"a."áou'l.ir-Uo.'u ,íIi" Orr,;"n rl"nzastupitelsťva (§ 117 odst. 4 zákona o obci.i,]. er*ýt"n't."ŇL,o i"-ro ,in"ntnirrovýboru nemůže b]ít starosta, místostarosta, ialemiit 
"r"""rrl" 

ji"a" *i *"Uyzabezpeču]'ící rozpočtové a účetní práce n. irrrJ."i, ,ir"a" i§l]ls'áir.. r 
"at"."o obcích).

Předsedaiící navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční {ýbor a kontrolní qrbor,přičemž každý z nich bude mítjii tr"ny. tiný náuih poj;;'dyi ;ř; hIasovánimbyla dána možnost 7astupitelům i pr t..'"y. "ti"";;';;ÉI'i'';;; stanovisko.Zádne s[anovisko sděleno nebylo,

Núvrh usneseníi
Zastupitelstvo obce Černouček zřizuje ftnanční výbor a kontrolní uýbor, obauýbory budou tříčIenné.
Výsledek hlasováníi Pío 7 Proti 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Zdrželi se 0



VOlba předsedy finančníh0 v}rboru:

Předsedající vyzval členy zastupite]stva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního {ýbořu. ByIy podány následující návrhy: Člen Zastupitelstva pan ]anKorous navrh] zvolit do funkce předsedy finančního qíboru panr; Libuši
Havlíčkovou. Před hlasováním,byla dána možnost zastupiielům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko, Žádné stanovisko sděleno nebvio.

Návrh usnesení:
zgstupitelstvo obce Černouček volí předsedou finančníhovýboru paní Libuši

volba předsedy kontrolního výboru:

PŤedsedající vyzva| členy zastupiteistva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního r,líboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstvá pan 1anKorous navrhl zvolit do funkce předsedy kontlolního lxiboru pání Evu Pavlovou
Před h]asováním by]a dána možnost zastupitelům l přitomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nóbylo,

Nóvrh usneseníl
Zastupitelstvo obce Černouček volí předsedou kontrolního yýboru
paní Mgr, Evu Pavlovou
výs|edek hlasováníj Pro 6 Proti 0
Usnesení č. B bylo schváleno.

Havlíčkovou
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0

Usneseni č.7 bylo schváleno.

Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černouček
Klímu a pana ]ang Korouse
Výsledek hlasování: Přo 5
Usnesení č,9 bylo schváleno.

Zdrželi se 1

Zdrželi se 1

volí členy íinančního výboru pana Martina

proti o zdrželi se 2

volba členů finančního a kontrolního výboru:

Předsedající lyzval č]eny zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního
\4íboJu a finančního q/boru. Byly podány následující návrhy: Člen Žastupitelswa
pan Zdeněk Karhan navrhl zvolit členy kontrolního qýboru Paní Denisu Soudskou
a pana Jana Korouse a čJeny finančního qy'boru pana Martina Klímu a pana JanaKorouse,



Návrhusnesení!
zastupitelstvo obce Černouček volí členy
Soudskou apana ]ana Korouse
Výsledek hlasování| Pro 5 Proti o
Usnesení č. 10 bylo schvá|eno.

Návrh zřízení komisí:

Předscdajícr' navrhI členťrn zastupitelstva
živolniho 1lo.rrnd, J k,lllllrn, kUlnls.,
přcdsedajiciho člena,

Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce Černouček zřídí
prostředí a kulturní komisi,
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti

Usnesení č, 71 bylo schváleno,

komisi stavební komisí životního

0 Zdťželi se 0

kontroIllího výboru

Zdrželi se 2

zřízcnr'kornise
každá komise

paní Denisu

siavcbní, komise
bude mit pouze

volba předsedy stavební komi§e:

Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce Černouček volí předsedou stavební komise
Rorouse
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti o
Usnesení č, 12 bylo schváleňo.

zdrželi se 1

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti o
Usnesení č, 73 bylo schvóIeno.

Před5edající vyzva] č]eny 7astupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
stavební komise, By] podán n'lsledujícť návrh: Člen Zastupite]stva pan Zdeněk
l(afhan navlhl ZVolit do íunkce přcdsedy stavební ko]nise pana Jana l(orouse,
Před hlasovárrínr byla dána možnost zasttlpitelťun sclělit své stanovisko, Žádne
stanovisko sdělello nelrylo,

pana Jana

Volba předsedy komise životního prostředí|

Předsedající Wzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
komise životního prostředí. Byl podán následující náVřh| Člun zastupiteistva prn
Zdeněk Karhan navrhl zvolit do funkce předsedy komise životního prostředí
pana Martina Klimu. Před hlasovánim byla dána možnost zastupitelům sdělit sVé
stanoVisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,

Návfh usnesení:
zastupitelstvo obce Černouček volí předsedou komise životního prostředí
pana Martina Klímu

zdrželi se 1



Volba předsedy kulturní komise:

|i:1,.*:.i," VyzvaI členy,za_stupitel§tva k podávání náVrhů na funkci předsedy
koml5e ZlvoIniho prostředí. Byl podán nasledujlcl náVrhI clen ZaslupiteislVa pa;
zdeněk kalhan navrhl zvolit do Funkce předsedy kulturnl komise paní Denisu
soudskou, Před hlasováním byla dána moznosL zastupitelům sděIit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděIeno nebvlo,

Návrh usttesení:
zqstupitelstvo obce Černouček volí předsedou komise
soudskou.
Výsled ek hlasováníi Pro 6 Přoti 0
usnesení č, 71bylo schváleno.

Zdrželi se 1

kulturní paní Denisu

Bo4 Iu _- Rozhodnutí o odměnách za ťkon funkcí neuvolněných členůzastuDitelstva1

Předsed3;111_n6yr1''1,,Ib\, nťuvnlnťným členům zastupite]stva byla V sou]acluc§ /2 ndsl,2 zakurla n Uocl.h / n]i|Ze|]|ln vlid) i,,1.8/20|7 §o,, o r,?si oclrnen
ř]p||ú lJsll|])iIe|\lp\ rrzpnlnrch .arnu<Tl,.il nv, h ,.,ků, u ,k,,r.,l,," pl.rtnnnr ,,,"n,,
nOiRVlnVann Udlllé,Ia Vp \Vii 2BoI K., J lo ^Ll. dn. ]7.10.)022_ Prnd".6r;,..
navIhl Léž odměnu Za výkon firnkce neuvo]něného starosLv a neuvo]něného
m \tU\l.r"l,,,ly nhl. PIPd ,lla\l,vln lll llcl,Vly 1,1Í.nV Zd\lllpIlP\t!J,,r,. p,,Jr;y
žádrré návrlry a občané obce neuplatnili žádná stan;viska,

Návrh usnesení:
Zqstupitelstvo obce Černouček stanov odménu za vykon funkceneuvolněného členo zaslupitelstvo nb.c ve výsi 2Bgl Rč 7a .pr,r, oiiem
bu,Ile 

.poskyto,vána ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě ,aiÁa"i*"
ud_e dne prvního zctsPdani /ostupitelslva, jehož se 7účoslnil,
Výsledek hlasováni; P|.o 7 P|.oti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce Černouček itano:'.l odměnu za vykon íunkce starosty iakoneuvolněného člena zastupitelstva obce ve vyši 2B'g46 Řt ro -err:r, oái,tro
bude poskytovóna ode dne zvolení do funkceitarosty.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 zd;želi se 0
Usneseni č, 16 by|o schváleno,

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černouček stanoví oíIměnu zIl výkoníunkce místostarostyjuko ncuvolněneho člcno .aslupitclslva obce ve vysi 260sl RC zu mésrc.0dměn0 bude poskytovdna ode dne zvolent do Iunk(.; ntIstusIorosly.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.



Bod lV - Diskuse

Předsedající ukončil zasedání zastupitelsťVa v 1B:O1hod,

přílohv zánisul
1) Prezenční listina
2) Listina plo]<azující složení slibu členů zastupite]stva obce3) Zveřejněná informace o konání ustavující'ho zasedání podle § 93 odst, 1 Zákonao obcích

Zá pís byl whotoven dne: 19.1 0.2 02 2

Zqpísovatel:

ověřovateié:

// //. ž-

Razítko obce:
(není povínné)

0u
.........9.**./,......,..... a"e,,,.{,1....1p.,,,, k, t]........,
Denísa soudskó

"2,4,,,.,,,,,:-..,:...,,.,.,,,,,,,,,,, d ne
]an Korous

,///,
Starosla: 'Ýl--'- -' í--l 

-Ing, arch. Lucie Kavánová

7?.z>.2osz

1?-.10.2,cZ7



Příloha č. 1
Zápisu z ustavuiícího zasedání Zastupitelstva obce Černouček dne17,Io.2022 - Prezenční listina

|méno a příimení

člena zastupitelstva obceI
PodpisI

knh ttl^,, Zrť/{;k Z
S"*ÁsLl S.,-_.e,. Cbpr7l
,/a2o,.,3 J4 /J ,a/'-.-Á A
/t -\- 

/ J l)/q/Lz?L>lt ,0?oA;C- ,__q,/
ť/llřtl,, aLíH A- t,.- ^ -T-(Cr--
ElzZ ?}r,ovq'
//LhZ- e, k-alu-e, au-1 1^;- / :



Příloha č. 2

Zápisu z ustavuiícího zasedání Zastupitelstva obce Černouček dne 17.10.
2022 - Listina prokazuiící složení s|iÚu člena zastupitelstva obce

tt"nu 
"""'iji'aĎ"r.'u. 

ol."

::,']!:]' l:r""r',9".ke repllhlice, slibuji na svou čest a svědomí, že svo]'i ťunkci buc]u wkonávatsvcoomILe, VzJImu obce CernoUťek c iejr, h obcanů d iidil se Ustav.u , ,jkony a;.k;republiky" [§ 69 odst. 1zákona č, tZalimo st., o oU.ilr, 1ol".ii zrizení;, ve znenipozděiších předpisů].

Svým podpisem potvrzují složení slibu

Jméno a pffimení|
Podpis:

klnl/*,t ?4ú/t/g'L

-_v--
,r'(/ c -

Šo.^.r.sL:. S<rniSq ,(oor,fu
/oQOuJ Jap ,/Z-;- r^l, -.1 / u

1@//J azd/,? *raap.*- ,-A7
tr*Pnv LtíHl- ] , /-

/,/' A '
1Y

tr"z ?Arzara a

V obci Černouček, 17,10.2022


