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OBEC  ČERNIV 

ZÁPIS 

 

Z 4. zasedání zastupitelstva obce Černiv, které se konalo dne 28.6.2016 

Jednání zastupitelstva se konalo v sále Obecního úřadu Černiv od 18.00 hod., ukončeno bylo v 19:30 hod. 

Jednání vedl starosta obce p. Vít Petr 
 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina). 
Omluveni:  0 

Neomluveni:  0 člen zastupitelstva 

Hosté:   0             

 

Zahájení  
 

Zasedání Zastupitelstva obce Černiv bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Petrem 

Vítem, („dále jako „předsedající“).  
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) 

konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), 
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Dále starosta předložil návrh programu zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na 
úřední desce:  

1. Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pan Záruba Josef a paní Neumannová Marcela a 
zapisovatelem pan Irena Hyková. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Černiv  určuje ověřovateli zápisu pan Josef Záruba a paní Marcela 
Neumannová a zapisovatelem paní Irena Hyková  

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0  

            Usnesení bylo schváleno.       
                             

2.  K programu nebyly připomínky členů zastupitelstva obce zasedání vzneseny. 

Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce: 
pro:   7 

proti:   0 

zdržel se:  0 

Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen.                                      
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Černiv  schvaluje následující program zasedání: 
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 

 

Navržený  
program: 

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

2) Schválení programu 

3) Čerpání úvěru 

4) Dotace na opravu kapličky 

5) Rozpočtové opatření č.4 

6) Došlá pošta, e-mail 

7) Žádosti od občanů 

8) Diskuse 

9) Závěr 
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3. Čerpání úvěru 

Starosta obce seznámil zastupitele obce s provozními záležitostmi: 
Se stavem účtů obce v KB a v ČNB 

Je navrženo starostou zažádat komerční banku o úvěr ve výši 350.000,-Kč. Tato částka vychází 
z celkové částky za opravu kapličky a ze zůstatku peněz na běžném účtu obce. Tento úvěr bude 
čerpán v měsíci září 2016 a zaplacen bude do 31.3. 2017, úroková sazba do 3% p.a. 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Černiv  schvaluje čerpání úvěru ve výši 350 000,-Kč a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy s kom. bankou v Litoměřicích. 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Usnesení bylo schváleno 

     

4. Dotace na opravu kapličky 
Starosta obce seznámil zastupitele obce s rozhodnutím SZIFu na udělení dotace k opravě místní 
kapličky. Celková výše uznaných nákladů je 514 278,-Kč, sazba dotace je 70% a celková výše 
dotace činí 359 994,-Kč. Je navrženo tuto dotaci přijmout a pověřit starostu k podpisu smlouvy. 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Černiv schvaluje čerpání dotace na opravu místní kapličky a pověřuje starostu 
obce k podpisu smlouvy. Celková výše dotace činí 359 994,-Kč 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0   Usnesení bylo schváleno 

 

5. Rozpočtové opatření č.4 

Starosta obce seznámil zastupitele obce se čtvrtým rozpočtovým opatřením dle přílohy 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Černiv  schvaluje 4 rozpočtovou změnu na rok 2016 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Usnesení bylo schváleno 

 

6. Došlá pošta, e-mail 

Starosta obce seznámil zastupitele obce s došlou poštou od minulého zasedání  
 

7. Žádosti od občanů 

Starosta obce seznámil zastupitele obce s žádostmi od občanů: 
K dnešnímu dni od minulého zasedání nejsou evidovány nové žádosti. 
 

8. Diskuse 

Starosta seznámil zastupitele s konáním výběrového řízení dne 4.7.2016 od 9:00hodin na místním 
úřadě. Předseda komise bude pan Záruba Josef, členové Neumannová Marcela a Vít Petr. 
Starosta navrhuje řídit se výsledkem VŘ a dále zplnomocnit starostu k podpisu smlouvy s vybranou 

firmou.  

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Černiv  schvaluje řídit se výsledkem výběrového řízení na opravu kapličky, 
který se bude konat 4.7.2016 a zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy s vybranou firmou.  

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Usnesení bylo schváleno 

 

 

9. Závěr 

Starosta poděkoval členům zastupitelstva obce za spolupráci při jednání zastupitelstva obce. 
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Příští zasedání svolá starosta dle potřeby. 
 

Zápis byl vyhotoven dne 24.5.2016 

 

Zapisovatel: Irena Hyková 

 

Ověřovatelé: Záruba Josef 
 

Neumannová Marcela       
 

                                                                                                                          

starosta obce ……………………….             


