OBEC ČERNĚVES
Černěves 42, 413 01 Roudnice n.L., Tel.: 416 849 333
USNESENÍ č. 1/2021
Z 1. zasedání zastupitelstva obce Černěves v roce 2020, konaného dne 3.5.2021 od 19:00 hodin v
zasedací místnosti Obecního úřadu v Černěvsi.
Zastupitelstvo obce na základě přednesených zpráv:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

Schvaluje jako zapisovatele Nikolu Vodochodskou. Jako ověřovatele zápisu Naděždu Vrábelovou a
Martina Husáka. Bez výhrad.
Schvaluje program 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce v předneseném znění.
Bez výhrad.
Schvaluje plnění rozpočtu a hospodaření obce za IV. čtvrtletí 2020. Bez výhrad.
Schvaluje plnění rozpočtu a hospodaření obce za I. čtvrtletí 2021. Bez výhrad.
Bere na vědomí rozpočtové změny č. 1, 2, 3 schválené starostkou dle přílohy. Bez výhrad.
Schvaluje účetní závěrku obce Černěves za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020. Bez
výhrad.
Schvaluje závěrečný účet obce Černěves za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením.
Bez výhrad.
Schválilo výsadbu stromů z dotačního titulu 9/2019 NPŽP „Sázíme budoucnost“ a to včetně
udržitelnosti projektu obcí, která je rovněž žadatelem o dotaci. Výsadba bude provedena v termínu
v souladu s danou výzvou, na pozemcích p.č. 9/10, 8/1, 8/2, 645/7 dle předloženého návrhu č.1 a
odborného posudku, který zastupitelstvo schválilo společně se souhlasem majitele pozemku
s výsadbou. Bez výhrad.
Projednalo a schválilo Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu vozidel k Labi. Bez výhrad.
Projednalo a schvaluje výsledky výběrového řízení ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební
práce "Obec Černěves – výstavba podzemních kontejnerů", ve smyslu ust. § 27 písm. b) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávané v souladu s dokumentem „Pokyny pro zadávání
veřejných zakázek v OPŽP pro období 2014–2020“ v aktuální verzi. V rámci projektů
spolufinancovaných z: Operačního programu Životního prostředí, název projektu: „Obec Černěves separovaný sběr odpadu“, Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012320 a dále z
Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025, název
projektu: „Obec Černěves separovaný sběr odpadu“, číslo smlouvy u poskytovatele:
20/SML5712/SoPD/ZPZ.
Nejvhodnější nabídka od firmy: Reting CZ, s.r.o., IČ 27930084, nabídková cena:
2 624 588,88 Kč vč. DPH.
Po projednání:
1. rozhodlo
a) o ukončení příjmu návrhů na Změnu č.2 ÚP Černěves
2. schvaluje
a) pořízení změny č.2 Územního plánu Černěves
b) obsah Změny č.2 územního plánu Černěves uvedený v příloze č.1 tohoto usnesení
3. stanoví, že
a) změna bude pořízena zkráceným postupem dle § 55a a nasl. Stavebního zákona
b) určeným zastupitelem pro pořízení změny č.2 bude Jitka Dyrynková
c) zpracovatelem pro pořízení změny č.2 bude Mgr.Ing. arch.Zdeněk Černý – Architekti Černí
d) pořizovatelem pro pořízení změny č.2 bude Odbor stavební úřad – oddělení úřad územního
plánování, Městský úřad Roudnice nad Labem
4. bere na vědomí
a) že, součástí Změny č.2 nejsou změny rozšiřování ploch pro bydlení, mohou být předmětem
Změny č.3, která však nebude v této době realizována

12. Schvaluje změny v Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.9.2020 Rekonstrukce kulturního domu.
Bez výhrad.
13. Souhlasí s přijetím dotace z MŽP 11531 – Operační program životního prostředí 2014 – 2020 – Obec
Černěves – separovaný sběr odpadu a souhlasí s financováním projektu z rozpočtu obec. Bez výhrad.
14. Souhlasí s přijetím dotace ze SZIF (MAS) Program rozvoje venkova ČR – Rekonstrukce kulturního
domu v Černěvsi a souhlasí s financováním projektu z rozpočtu obce. Bez výhrad.

Ukládá a pověřuje starostku:
-

Vypracováním protokolu o účetní závěrce za rok 2020
Podání žádosti o dotaci „Sázíme budoucnost“
Vydáním rozhodnutí o výběru dodavatele: Reting CZ, s.r.o., IČ 27930084
Podpisem Smlouvy s vybraným dodavatelem: Reting CZ, s.r.o., IČ 27930084
Podpisem Dodatku č.1

V Černěvsi, dne 4.5.2021
Zapsala: Nikola Vodochodská:

_____________________________________

Ověřovatelé zápisu: Naděžda Vrábelová: _____________________________
Martin Husák: __________________________________
Starostka obce: Jitka Dyrynková: _____________________________________
Místostarosta obce: Tomáš Pilný: _____________________________________

