
OBEC ČERNOUČEK
ZAPIs

z 2/2022 zasedání Zastupitelstva obce CERNOUCEK, které se konalo dne
19.12.2022.

Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úiadu čp.50 od 17,00 hod,, ukončeno
bylo v 18:00 hod, Jednání řídila stalostka obce ing, arch, Lucie Kavánová dálejako
předsedající,

Přítomno: 6 členů zastupitelsfva obce (viz ptezenční listina),
omluveni: lčlen zastupitelstva
Neomluveni:
Ho§té:
občané:
zaháiení za§edání za§úuDitelstva
starostka přivítala členy zastupitelstva obce, Konstatovala že zasedání zastupitelstva obce je
usnášeníschopné.

1, Volba ověřovatelů záDi§u a zaDisovatele záDišu
PŤedsedajíci určila ověřovatele zápisu ve složení: pan Jan Kolous, pani Denisa Soudská a
zapisovatele pro poiíZení zápísu z2D022 zasedání zastupitelstva obce pan Zdeněk Karhan.

Návrh na usnesení:
Zastupitelštvo obce Černouček §chvaluje ověřovatele zápisu ve složeníl pan Jan Korous
, paní Denisa Soudská a zapi§ovstelem pana Zdeňka Karhana.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti: 0 Zdíželi se: 0
Usnesení 7 l l2l 2022 bylo schváleno

2. §chválenírrroeranru
Předsedající předložila návrh Wo1;raífil 2/2022 zasedáni zastupitelstva obce tak, jak byl
ry\ěšen na uiednidesce dne l2.12,2022,
Doplněni nebo připomínky ělenů zastupitelstva obce k programu zasedáni byly vzneseny.
Program doplněn o body: 8) Uprava odměňování zastupitelů dle nařízení vlády č,318/2017

sb, s účinností od 1. ledna 2023
9). Žádost o poskytnuti dotace na zubní pohotovost fiImě

Nuovodent Mělnik s.r.o.
10). Pořízeni kamerového systému u stávajících míst tříděného

odpadu,

Program:
1. volba ověřovatele zápisu a zapisovatele zápisu
2. Schv.ílení programu
3. Kontrola dřive přijatých usnesení Zastupitelstva
4. Rozpočtové opatřeníč.3 za rok2022
5. schválení rozpočtu na lok 2023
6. Smlouva o pronájmu objektu obecní hospody č. 50, SDH Čemouček
7. Smlouva o zapojeni SDH Čemouček do obecniho systému nakládání s odpadem
8. Uprava odměňování zastupitelů dle nařizeni vláÁy č.3l8l2,0l7

sb. s účinností od I.Ied\a2o23
9, Žádost o poskytnutí dotace na Zubní pohotovost filmě



Nuovodent Mělník s.r.o.
l0, Pořízení kamerového systému u stávajících míst tříděného

odpadLr,
l1. Disku§9
l2. Zakončení jednání

Hlasování o doplnění nových bodů programu:

Výsledek hlasování: PIo: 6 Ploti: 0 Zdrž.ell se,. 0

Hlasování o bodu 8. Úprava odměňování zastupitelů dle nařízení vlády
č.318/2017 sb. s účinío§tí od 1. ledna 2023.

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

Hlasování o bodu 9. Žádo§t o poskytnutí dotace na zubní pohotovost firmě
Nuovodent Mělník s,r,o.

Výsledek hlasováni: Pro: 6 Proti: 0 Zdůeli se.. 0

Hlasování o bodu 10. Pořízení kamerového §ystému u §táyajících míst tříděného
odpadu,

Výsledek hlasováni: Pro: 6 Proti: 0 Zdržell se.. 0

Návrh na u§ne§ení:
Zastupitelstvo obce Černouček §chvaluj€ progíam 2D022 zaledání za§tupitelstva obce
doplněný o bod 8, 9,10.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení 2172l2022 bylo schváleno

J. Kontrola dřive Dřiiatlch usnesení za§tupitelst\ a:
Konstatování, že proti zápisu z minuléhojednání nebyly vzneseny žádné pŤipomínky členů
zastupitelstva obce, Z usnesení nevyplýval žádný úkol.

4, Rozpočtové oDatření č.3 za r.2022
Zastupitelstvo obce plojednalo rozpočtové opalřeni č, 3lz2 zméla závazných ukazaíel:ů v
kompetenci za§tupitelstva.

Návrh Ušn€sení:
Zastupitelstvo obce Černouček schvaluje rozpočtové opatření č.3/22

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: o Zdrželi se: 0
U sles eni č.3 l 12 D022 bylo §chváleno



5, Návrh rozpočtu na rok2023
Předseda finančni komise sezftímil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2023,,který byl
zveřejněn na úředni a elektronické desce, Na rok 2023 je sestaÝen návrh schodkového
Iozpočtu.
Celkové příjmy ve výši 4 387 000,- Kč, výdaji ve výši 8 264 000,-Kč a schodkem ve aýši
3 877 000,- Kč, kytý finančními plostředky z minulých let.
K návrhu rozpočtu nebyly podány písemné připomínky, Byla otevřena diskuse, Nikdo
z přítomných nevznesl návrh na návrhu rozpočtu. Po rozpravě bylo navrženo usneseni.

Návťh usneseníi
Zastupitel§tvo obce Černouček schvaluje rozpočet na rok 2023

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdtželi sel. 0
uslJesefi č,4II2l2o22 bylo schváleno

6, Návrh smlouw mezi obcí Černouček a SDH Černouček o pronáinru obecní
hosDodY ěD 50.

Zastupitelé byli seznámeni se sm|ouvou mezi obcí Čemouček a SDH Čemouček, která
upravuje pravidla pronájmu obecní hospody čp. 50,

Návrh usn€§ení:
Za§tupitel§tvo obce Černouček zrnocňuje staťo§tu obce podpi§en smloura s §DH
Černouěek při měsíčním pronájmu 3 501,-Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.5/1212022 bylo schváleno

7. smlouva o zapoiení §DH černouček do olrecního svstérnu nakládáni s odpadem

Zastupitele b] Ii selnámeni se smlouvou.

Návrh usne§eníi
Zastupitelé souhlasí se zapojením SDH Černouček do obecniho sysúému svozu
komunálního odpadu a pověřují §tarostku podpisem smlouw.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Ploti: 0 Zdrželi se: 0
UsĎ,e§ení ř.6ll2D022 bylo schváleno

8. Úorava odměňováni zastupitelů dle nařízení vlády č.318/2017
sb. s účinno§tí od 1. ledna 2023

Starostka seznámila zastupitele s nařízením vlády č. 318/2017 s účinnosti od 1, ledna



2023o odměňování zastupitelů mě$ a obcí. Po seznámení se s obsahem nařízenijsme
hlasovali.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proli:
U§neseú č.7 ll2l2022 bylo schváleno

Zdrželi se: 0

ZclIželi se: l

9. Žádost o DoskYtnutí dotace ía zubní Dohotovo§t íiřmě Nuovodent Mělník §.ř.o.

Zastupitelé projednali ádost na poskytnutí dotace na zubní pohotovost firmou
Nuovodent Mělníks.r.o, I vzhledem k dojezdové vzdálenosti a chybějící pohotovosti v našem
okolí.Dotace je \rypočitfu\ana7 425,-Kč a občané tím budou mit zajištěno potřebné
ošetření,

Návrh usnesení:
Zastupitel§tvo obce Černouček pověřuje starostku podpisem smloulry s íirnrou
Nuovodent Mělník §.r.o.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0
Usnesení č,8/1212022 bylo schváleno

Zdrželi se:

10. Nabídka kameroyého svsténru ke kontrole prostoru v okolí sběrných míst
tříděného odDadu

Starostka seznámila zastupite|e s nabidkou kamelového systému na kontrolu v okolí sbá,u
tříděného odpadu. Vzhledem k přetrvávajícím problémům a udržením poiádku v okolí těchto
prostor byla nabidka firmy T-Technology s.r,o. na dodávku a montáž kamerového systému
pro sledování stanovišť tříděného odpadu v ceně 130235,-Kč.

Zastupitelstvo obce Čemouček pověřuje starostku podpisem smlour,y s firmou T-Techrrology
s.r.o.

výsledek hlasování: Pro: 6 Ploti:
usn(§ení š,9 ll2l2o22 bylo §chvá|€no

l l. I)iskuse:

NáYrh u§nesení:

12. Zá,,,ér:.



V Čemouěku dne 28.12.2022

Zapsal:

Ověřovatelé zápisu:

starostka obce Černouček:

zdeněk l(arhan

Jan Korous

Denisa soudská

Ing. arch, Lucie Kavánová

podpis,,,..,..,..,..,............

podpi§..,...............,...,.....

podpis. ,,.. ,......... ... ... ,.. ,..,

podpis..,..................,..,...



Příloha č. 1
Zápisu z 2, zasedání Zastupitelstva Z O 012O22 obce Černouček ze dne
t9,Lz,zo22 - Píezenční listina

|méno a příimení

člena zastupitelstva obcei
Podpis:

Ing. ařch. Lucie Kavánová ///
/,/L4 -\-

zdeněk karhan ///4--,-
lan Korous ,/z*, 

^Libuše Havlíčková -WQU
Mgr. Eva Pavlová

Denisa soudská (^,fu.
Martin klima V\--


