
  19. zasedání OZ Černava 25.11. 2020 

 

Zápis č.19/2020 
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, 
konaného dne 25.11.2020 od 17:30 hodin. 

 

Přítomni: 

Ing. Josef Krouza, Mgr. Milena Částková,  Zuzana Šťastná, Jana Průšová, Vladimír Zálešák 

Omluveni : Lenka Bauerová, Edwin Trapp 

Hosté: 
Helena Plasová, Zdeněk Novák, Roman Jetenský 
 

Zahájení zasedání a schválení programu zastupitelstva obce 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Černava (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30 hodin starostou obce  

Ing. Josefem Krouzou („dále jako „předsedající“). 

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 5 členů 

zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 

zákona o obcích). 

 

Předsedající v úvodu zasedání poděkoval přítomným za přípravu a účast na výsadbě keřů v bývalé aleji u zvonice a  

na dětském hřišti. 
 

1. Schválení programu: 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu 

s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje následující program zasedání: 

1. Zahájení a schválení programu OZ 

2. Volby ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

4. Návrh rozpočtu 2021 

5. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2022-2024 

6. Rozpočtové opatření č.6 

7. Žádosti o prodloužení termínu realizace ČOV – obecní dotace 

8. Záměr prodeje části pozemku 57/4 v k.ú. Rájec u Černavy 

9. Schválení vyplacení dotace ČOV 

10. Pravomoc starostovi ohledně rozpočtových změn na konci účetního období 

11. Žádost o odpuštění nájmu za pohostinství 

12. Schválení věcného břemene na pozemku 560/3 k.ú. Rájec u Černavy 

13. Smlouva s MP Nejdek (odchyt psů a měření rychlosti) 

14. Nákup pozemku 257/1 k.ú. Černava 

15. Inventura za rok 2020 

a) Složení inventurní komise 

b) Plán inventur 2020 

16. Kulturní akce na rok 2021 

17. Různé 

a) Toulavé kočky 

b) Dotace obce na dětské akce 

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Vladimíra Zálešáka a Janu Průšovou, zapisovatelkou Milenu Částkovou. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovatele zápisu Vladimíra Zálešáka a Janu Průšovou a zapisovatelku Milenu 

Částkovou. 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 
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3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

Předsedající provedl kontrolu minulého usnesení a konstatoval, že jeho body byly splněny. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

 

4. Návrh rozpočtu na rok 2021 

OZ projednalo návrh rozpočtu na rok 2021 předložený účetní obce Helenou Plasovou. Do rozpočtu byly vloženy 

navrhované změny, které jsou přílohou tohoto zápisu usnesení. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Rozpočet obce na rok 2021 dle předloženého návrhu i s jeho navrhovanými 

změnami. 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

5. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2022-2024 

OZ projednalo Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2022-2024. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schválilo Střednědobý rozpočtový výhled obce na roky 2022-2024 dle předloženého 

návrhu.. 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

6. Rozpočtové opatření č.6 

Účetní obce předložila zastupitelům Rozpočtové opatření č.6. 

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schválilo Rozpočtové opatření č.6. 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 

 

7. Žádosti o prodloužení termínu realizace  ČOV – obecní dotace 

OZ projednalo žádosti o prodloužení termínu realizace ČOV u žádostí o dotace č3 a 4, které měly být realizovány a 

vyplaceny v roce 2020. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje přesunutí vyplacení dotace u žádosti č. 3 na rok 2021. 

Výsledek hlasování: Pro5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje přesunutí vyplacení dotace u žádosti č. 4 na rok 2021. 

Výsledek hlasování: Pro5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

 
 

8. Záměr prodeje části pozemku 57/4 v k.ú. Rájec u Černavy 

Zastupitelstvo projednalo záměr prodeje části pozemku 57/4 v k.ú. Rájec u Černavy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje záměr prodeje části pozemku č. 57/4 v k.ú. Rájec u Černavy. 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 1 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 
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9.    Schválení vyplacení dotace na ČOV 

OZ projednalo schválení vyplacení obecní dotace na ČOV žadateli č.5, který splnil smluvní podmínky. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje vyplacení dotace na realizaci ČOV žadateli č.5, který splnil 

smluvní podmínky k poskytnutí této dotace. 

Výsledek hlasování: Pro5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

    10.   Pravomoc starostovi ohledně rozpočtových změn na konci účetního období 

OZ projednalo schválení pravomocí pro starostu obce, týkající se rozpočtových změn provedených na konci 

účetního období roku 2020. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje přenesení pravomocí na starostu obce k provádění rozpočtových změn 

na konci účetního období roku 2020. 

Výsledek hlasování: Pro5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

   11.   Žádost o odpuštění nájmu za pohostinství 

OZ projednalo žádost o odpuštění nájmu za pohostinství v Rájci, které je vzhledem k vládním nařízením mimo provoz. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje odpuštění nájmu za pohostinství v Rájci za 2 měsíce (listopad a prosinec 

2020). 

Výsledek hlasování: Pro5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

  12.   Schválení věcného břemene na pozemku 560/3 k.ú. Rájec u Černavy 

OZ projednalo schválení věcného břemene na pozemku 560/3 k.ú. Rájec u Černavy pro distributora el. energie. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje zřízení věcného břemene na pozemek 560/3 k.ú. Rájec u Černavy. 

Výsledek hlasování: Pro5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

  13.   Smlouva s Městskou policií Nejdek (odchyt psů a měření rychlosti) 

OZ projednalo možnost uzavření smluv o odchytu toulavých psů a měření rychlosti v obci s Městskou policií Nejdek 

a pověřilo starostu obce projednáním okolností uzavření těchto smluv. 

 

  14.   Nákup pozemku 257/1 k.ú. Černava  

OZ projednalo záměr obce zakoupit pozemek 257/1 k.ú. Černava.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje záměr obce zakoupit pozemek 257/1 k.ú.Černava. 

Výsledek hlasování: Pro5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

  15.   Inventura za rok 2020 

a. Složení inventurní komise 

Zastupitelé projednali návrh na složení tříčlenné inventurní komise. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje členy tříčlenné inventurní komise. 

Výsledek hlasování: Pro5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 14 bylo schváleno 
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b. Plán inventur 

Zastupitelé projednali předložený plán inventur za rok 2020 (Od 20.12.2020 do 10.2.2021) 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje plán inventur za rok 2020. 

Výsledek hlasování: Pro5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 15 bylo schváleno 

 

  16.   Kulturní akce na rok 2021 

OZ projednalo plán akcí na rok 2021 a vzalo na vědomí možnost jejich konání podle aktuální epidemiologické situace. 

Jarní úklidová brigáda 

Začátek nové sezóny muzea 

Cyklovýlet 

Vítání jara 

Dětský den 

Fotbalový turnaj 

Vítání podzimu 

Drakiáda 

Dýňobraní 

Lampionový průvod 

Adventní výstava a koncert 

Mikulášská 

Zpívání u zvonice 

Turnaj ve stolním tenisu 

Sousedské posezení 

Termíny konání akcí budou upřesněny na stránkách a vývěskách obce. 

 

17. Různé 

A) Toulavé kočky 

OZ projednalo dopis a připomínky místního občana, který upozorňuje, dle jeho názoru, na volné pobíhání 

nezaopatřených koček. 

OZ v tomto případě nedospělo k názoru, že se jedná o přemnožené toulavé kočky (kočky jsou krmeny jak 

pozůstalými, tak sousedy). 

Zastupitelstvo navrhuje v případě výskytu přemnožených toulavých koček v katastru obce Černava tento postup: 

1. Pokud obec obdrží oznámení o výskytu toulavých či opuštěných koček od více osob či opakovaně za období 

několika měsíců nebo od zastupitelů obce, je povinna vykonat místní šetření, a to i opakovaně pokud výsledky 

místního šetření nebudou jednoznačné, nejvýše však třikrát. Na místní šetření bude pozvána osoba či osoby, které 

podnět podali, zástupce Odboru životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary, případně další zainteresované 

osoby. Z místního šetření se provede zápis. 

2. Pokud se bude prokazatelně jednat o toulavé či opuštěné kočky v množství, které bude na místním šetření 

vyhodnoceno jako příliš velké pro podmínky obce Černava bude obec povinna těchto kroků: 

 kontaktovat osobu odborně způsobilou k odchytu toulavých a opuštěných zvířat podle veterinárního zákona a 

dojednat odchyt koček 

 kontaktovat veterináře, který provede kastraci koček a jejich základní ošetření a kontrolu zdravotního stavu 

 o datumu odchytu koček informovat Odbor životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary a obyvatele obce 

tak, aby zabezpečili k tomuto datu své kočky a případně veterinární správu 

 po kastraci a ošetření budou kočky vypuštěny zpět na místo odchytu 

 náklady na odchyt a kastraci, případnou léčbu hradí plně obec. 

3. O průběhu celé akce vyhotoví obec zprávu, která bude k dispozici na obecním úřadu, dále vyhodnotí populaci 

toulavých či opuštěných koček 12 měsíců po ukončení akce, o čemž také vyhotoví zprávu. 

Tento postup bude odeslán na magistrát města Karlovy Vary Odbor životního prostředí k vyjádření. 
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B) Dotace na dětské akce 

OZ projednalo žádost místní organizace Odborynaruby o poskytnutí dotace na dětské akce pro rok 2021. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje poskytnutí dotace pro Odborynaruby v celkové výši 9000,-Kč na 3 akce pro 

děti v roce 2021. 

Výsledek hlasování: Pro5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 16 bylo schváleno 

 

 

 

Příští zasedání obecního zastupitelstva je plánováno na 13.1.2021 

 

 

 

 

V Černavě 27.11.2020                                                                        Zapsala: Mgr. Milena Částková 

 

 

                                                              ---------------------------------------- 

                                                                Ing. Josef Krouza, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------       --------------------------------- 

Jana Průšová   - ověřovatelka                                         Vladimír Zálešák- ověřovatel 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: _____________________    Sejmuto:__________________ 


