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OBEC   ČERNOUČEK 

Zápis 
z 23-18 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 30.4.2018. 

Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 18.00 hod., ukončeno bylo v 19,30 hod. Jednání 
řídil starosta  obce p. V.Kříž 
 
Přítomno:      7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina). 
Omluveni:         
Neomluveni:   
Hosté:    
Občané:            
I. 
Zahájení  
Starosta přivítal členy zastupitelstva  obce. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je schopno 
se usnášet. 
Starosta určil zapisovatele pro pořízení zápisu z 23-18 zasedání zastupitelstva obce:  p.J.Broft 
Předsedajícím jsou  navrženi jako ověřovatelé zápisu  p.Lipš P.a p.Cettl V. 
 
Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: 
pro             7 
proti           0  
zdržel se      0 
Ověřovateli zápisu byli určeni:p.Lipš P.a p.Cettl V. Dále starosta předložil návrh programu 23-18 
zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na úřední desce dne 23.4.2018 
Program : 
  1. Kontrola dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce 
  2. Závěrečný účet za rok 2017  
  3. Účetní závěrka rok 2017 
  4. VŘ na opravu soc.zař. budovy čp 23 
  5. Podnět na změnu Územního plánu 
  6. Návrh Kup.sml. s SVS 
  7. Smlouva o spádovosti ZŠ 
  8. Darovací smlouva-hřbitov 
  9. Předání stavby kanalizace obce Ctiněves 
10. Diskuse 
11. Závěr 
 
Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání byly vzneseny. 
Jednání je doplněno o souhlas obce s vydáním povolení na stavbu inž.sítí  na ppč.205/13 
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce: 
Pro            7 
proti:        0        
zdržel se :   0  
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen. 
 
 
1. Kontrola dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce 
Konstatování, že proti zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky členů  
zastupitelstva obce. Starosta obce informoval o plnění usnesení zastupitelstva obce z 29.3.2018. 
Zastupitelstvu obce Černouček byla předložena žádost o souhlas se stavební úpravou na chodníku 
ppč.352/1 pro vydání povolení stavebních prací inž.sítí na ppč.205/13. 
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Hlasování o souhlasu 
Pro            7 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 
Zastupitelstvo obce souhlasí se stavební úpravou chodníku ppč.352/1 a výstavbou inž.sítí  na 
ppč.205/13. 
 

2. Závěrečný účet za rok 2017 
Zastupitelstvo obce  projednalo návrh závěrečného účtu a závěrečnou zprávu za r.2017.Přílohou je 
Závěrečný účet 2017, Zpráva o přezkumu hospodaření 2017, Oznámení o odstranění nedostatků, 
Výkaz FIN za 12/2017 
 
Hlasování o schválení 
Pro            7 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 
Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 a vyjadřuje souhlas s 
celoročním hospodařením s výhradami, na základě nichž přijímá opatření k nápravě zjištěných 
chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017. 
Přílohy:  
Písemná informace o přijetí nápravných opatření a zároveň i o jejich plnění 
Závěrečný účet za rok 2017 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 
 

 
3.  Účetní závěrka za r.2017 
Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku za r. 2017. Přílohou je Protokol o schvalování účetní 
závěrky,Výkazy k 31.12.2017 (rozvaha,výkaz zisku a ztráty,příloha), zpráva o přezkumu 
hospodaření za rok 2017, Inventarizační zpráva k 31.12.2017  
 
Hlasování o schválení 
Pro            7 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku  obce Černouček  sestavenou k 31.12.2017 
 
 
4. VŘ na opravu soc.zařízení budovy čp.23 
Zastupitelstvo obce projednalo opravu soc.zařízení budovy čp.23.Do VŘ byly osloveny tři firmy  na  
realizaci této zakázky.Stavební firmy Krajča,Cor Caroli a Tošner.Výběr zhovitele provede ZO dle 
kompletnosti předložené nabídky. 
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Hlasování o schválení 
Pro            7 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 
Zastupitelstvo obce schválilo vybrat  na tuto zakázku firmu Michal Tošner TOVA,Roudnice n/L a 
pověřilo starostu Václava Kříže k uzavření a podpisu Smlouvy o dílo.  
 
 
5.Podnět na změnu Územního plánu 
Obec Černouček  na základě požadavku navrhovatele,podalo žádost o stanovisko na pořízení změny 
územního plánu na Stavební úřad,oddělení úřad územního plánování, MěÚř.Roudnice n/L. 
 
Hlasování o schválení 
Pro            7 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 
Zastupitelstvo obce  schvalilo stanovisko nepořizovat v současné době změnu územního plánu obce 
Černouček  na základě odborného stanoviska úřadu územního plánování Měst.úř.Roudnice n/L  
 
 
6.Návrh kupní smlouvy s SVS 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem Kupních smluv KS –LT 129003 Černouček-
kanalizace a KS-LT 129004 Ctiněves,Černouček-kanalizační sběrač. 
 
Hlasování o schválení 
Pro            7 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 
Zastupitelstvo obce schválilo Kupní smlouvy KS –LT 129003 Černouček-kanalizace a KS-LT 
129004 Ctiněves,Černouček-kanalizační sběrač a pověřilo starostu Václava Kříže k podpisu smluv. 
 
7.Uzavření smlouvy o spádovosti ZŠ 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem na uzavření smlouvy o spádovosti žáků obce 
Černouček do ZŠ v Horních Beřkovicích.Obec Černouček požádá obec Horní Beřkovice o uzavření 
této smlouvy. 
 
Hlasování o schválení 
Pro            7 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o uzavření smlouvy s obcí Horní Beřkovice o 
spádovosti žáků obce Černouček do ZŠ v Horních Beřkovicích. 
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8.Darovací smlouva na podíl hřbitova 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vyjádřením a vstřícným návrhem obce  Horní Beřkovice 
přenechat svůj historický  ¼ podíl  hřbitova v k.ú Černouček obci Černouček darovací smlouvou. 
 
Hlasování o schválení 
Pro            7 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 
Zastupitelstvo obce schválilo návrh na uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Černouček a Horní 
Beřkovice a pověřuje starostu Václava Kříže k jednání a podpisu smlouvy. 
 
 
 
 
9.Předání stavby kanalizace obce Ctiněves 
Zastupitelstvo obce projednalo předání stavby kanalizace- Ctiněves do majetku obce Ctiněves 
 
Hlasování o schválení 
Pro            7 
proti:        0        
zdržel se :   0  
 
Usnesení 
Zastupitelstvo obce schválilo předání stavby kanalizace-Ctiněves do majetku obce Ctiněves 
 
 
 
 
 
10.Diskuse 
 
 
 
11.Závěr 
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Č. 23-18 ZE DNE  30.4.2018 
 
Zastupitelstvo obce  Černouček 
 
I.         b e r e   n a    v ě d o m í 
 
II.        p r o j e d n a l o 
 
III.       s c h v a l u j e  
 

1. Zastupitelstvo obce souhlasí se stavební úpravou chodníku ppč.352/1 a výstavbou inž.sítí  na 
ppč.205/13. 

2. Zastupitelstvo obce Černouček schvalilo závěrečný účet obce za rok 2017 a vyjadřuje souhlas 
s celoročním hospodařením s výhradami, na základě nichž přijímá opatření k nápravě 
zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za 
rok 2017. 

  Přílohy:  
  Písemná informace o přijetí nápravných opatření a zároveň i o jejich plnění 
  Závěrečný účet za rok 2017 

    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 
3. Zastupitelstvo obce schvalilo účetní závěrku  obce Černouček  sestavenou k 31.12.2017 
4. Zastupitelstvo obce schválilo vybrat  na tuto zakázku firmu Michal Tošner TOVA,Roudnice 

n/L a pověřilo starostu Václava Kříže k uzavření a podpisu Smlouvy o dílo.  
5. Zastupitelstvo obce  schvalilo stanovisko nepořizovat v současné době změnu územního plánu 

obce Černouček  na základě odborného stanoviska úřadu územního plánování 
Měst.úř.Roudnice n/L  

6. Zastupitelstvo obce schválilo Kupní smlouvy KS –LT 129003 Černouček-kanalizace a KS-LT 
129004 Ctiněves,Černouček-kanalizační sběrač a pověřilo starostu Václava Kříže k podpisu 
Kupních  smluv. 

7.   Zastupitelstvo obce schvalilo podání žádosti o uzavření smlouvy s obcí Horní Beřkovice o  
      spádovosti žáků obce Černouček do ZŠ v Horních Beřkovicích.   
8.   Zastupitelstvo obce schválilo návrh na uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Černouček a 

Horní Beřkovice a pověřuje starostu Václava Kříže k jednání a podpisu smlouvy. 
  

9.  Zastupitelstvo obce schválilo předání stavby kanalizace-Ctiněves do majetku obce Ctiněves 
 

 
V Černoučku   dne   30.4.2018 

 
 
Zapsal:                             Jan Broft                          podpis ……………………… 
 
Ověřovatelé  zápisu:             Petr Lipš                           podpis……………………….  
 
                                       Václav Cettl             podpis………………………. 
   
Starosta obce Černouček,      Václav  Kříž                      podpis………………………. 


