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OBEC  ČERNIV 

ZÁPIS 

 

Z 7. zasedání zastupitelstva obce Černiv, které se konalo dne 27.12.2016 

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 paní 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) Rozpočet obce na rok 2017 

4) Rozpočtový výhled na roky 2016 až 2022 

5) Rozpočtové opatření č.6 a č.7/2016 

6) Úprava poplatků ze psů 

7) Provozní situace 

8) Došlá pošta, e-mail 

9) Žádosti od občanů 

10) Diskuse 

11) Závěr 
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3. Rozpočet obce na rok 2017 

Starosta obce seznámil zastupitele obce s navrženým rozpočtem obce na rok 2017 dle přílohy 

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný, celkové příjmy 1.937.800,-Kč, celkové výdaje 1.937.800,-
Kč.  

pro:   7 

proti:   0 

zdržel se:  0 

Návrh byl schválen 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Černiv  schvaluje návrh rozpočtu na rok 2017. Rozpočet je navržen jako 
vyrovnaný, celkové příjmy 1.937.800,-Kč, celkové výdaje 1.937.800,-Kč.  

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 

4. Rozpočtový výhled na roky 2016 až 2022 

 

Starosta obce seznámil zastupitele obce s návrhem rozpočtového výhledu obce na roky 2016 – 2022 

dle přílohy.  
pro:   7 

proti:   0 

zdržel se:  0 

Návrh byl schválen 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Černiv  schvaluje návrh rozpočtového výhledu na roky  2016-2022 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 

Usnesení bylo schváleno 

 

5.  Rozpočtové opatření č.6 a č.7/2016 

Starosta obce seznámil zastupitele obce s návrhem rozpočtového opatření č.6 a č.7/2016 dle přílohy. 
   pro:   7 

proti:   0 

zdržel se:  0 

Návrh byl schválen 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Černiv  schvaluje návrh rozpočtového opatření č.6 a  č.7/2016 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 

Usnesení bylo schváleno 

 

6. Úprava poplatku ze psů 

Starosta seznámil zastupitele s návrhem navýšení poplatku za každého psa a to z 50,-Kč na částku 
150,-Kč 

pro:   7 

proti:   0 

zdržel se:  0 

Návrh byl schválen 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Černiv  schvaluje úpravu poplatku ze psů na částku 150,-Kč za každého 

psa 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 

Tato částka bude zapracována do vyhlášky obce  



 3

 

 

 

7. Provozní situace 

Starosta seznámil zastupitele s novelou o navýšení odměn zastupitelů v souběhu jednotlivých 
funkcí dle novely nařízení vlády č.37/2003 Sb. s účinností od 1.1.2017 

Zastupitelstvo obce navrhuje odměny za výkon jednotlivých funkcí a to: 
 Za výkon neuvolněného starosty obce částku 19.980 Kč, za funkci neuvolněného místostarosty 
obce částku 11.219  Kč, pro zastupitelku Marcelu Neumannovou za funkce předsedy kulturní 
komise a člena zastupitelstva částku 1.487  Kč, pro zastupitele Irenu Hykovou za funkce předsedy 
finančního výboru, člena kontrolního výboru částku 2.119 Kč, pro zastupitele Barboru Chodurovou 

za funkce předsedy kontrolního výboru a člena finančního výboru částku 2.119 Kč, pro zastupitele 

Václava Řeháka za funkce člena kontrolního výboru a člena kulturní komise částku 1.775 Kč , pro 
zastupitele pana Jaroslava Týceho za člena finančního výboru částku 1.143 Kč. 
Proběhlo hlasování zastupitelstva obce 

Pro :    7 hlasů 

Proti : 0 hlasů  
  Zastupitelstvo obce odsouhlasilo odměny za výkon funkci neuvolněných členů zastupitelstva 

  Dále starosta seznámil ZO s nefunkčním PC v kanceláři starosty – je navrženo o zakoupení 
nového PC do částky 15.000,Kč 

  Dále starosta seznámil ZO s provedenou kontrolou z Úřadu práce za rok 2015. Je navrženo 
případnou pokutu uhradit. 
 

8. Došlá pošta, e-mail 

    Starosta obce seznámil ZO s došlou poštou a se stavem obecních účtů k dnešnímu datu. ČNB 
260.017,91Kč a KB 432.576,69Kč. 
 

9. Žádosti od občanů 

     K dnešnímu dni obec neeviduje žádné žádosti 
 

10. Diskuse 

   Do diskuse se nikdo nepřihlásil 
 

11. Závěr 

   Starosta obce poděkoval ZO za celoroční práci a dnešní zasedání ukončil 
 

 
 

Příští zasedání svolá starosta dle potřeby. 
 

Zápis byl vyhotoven dne 27.12.2016 

 

Zapisovatel: Irena Hyková 

 

Ověřovatelé: Záruba Josef 
 

Neumannová Marcela       
 

                                                                                                                          

starosta obce ……………………….             


