
Zápis č.20/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava,
konaného dne 28.12.2020 od 17:30 hodin.

Přítomni:
Ing. Josef Krouza,  Mgr. Milena Částková, Lenka Bauerová, Zuzana Šťastná, Jana Průšová, Vladimír Zálešák, Edwin 
Trapp

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

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 ustavujícího zasedání:

1. Zahájení a schválení programu OZ
2. Volby ověřovatelů zápisu
3. Určení uvolněných funkcí zastupitelstva obce

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele  
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Edwina Trappa a Janu Průšovou, zapisovatelkou Milenu Částkovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovatele zápisu Edwina Trappa a Janu Průšovou a zapisovatelku Milenu 
Částkovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
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3. Určení uvolněných funkcí zastupitelstva obce  

Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni:
Předsedající  navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby členové zastupitelstva obce 
nebyli uvolněni  pro výkon žádné funkce. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro žádný výkon funkce   
nebude člen zastupitelstva uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.3 bylo schváleno

Určení data, od kterého nebude žádný člen zastupitelstva uvolněný:
Předsedající navrhl určit 1.1.2021 jako datum, od kterého nebude žádný člen zastupitelstva uvolněný. Před
hlasování byla dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje datum 1.1.2021, od kterého nebude žádný člen zastupitelstva uvolněný.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.4 bylo schváleno

Předsedající navrhl též odměnu za výkon funkce starosty ve výši 24 593,-Kč.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Černava v souladu s § 72 odst. 2 a § 84odst 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za 
výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 24 593,-Kč za měsíc. Odměna bude 
poskytována od 1.1.2021. 
Výsledek hlasování : Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

V Černavě 28.12.2020                                                                       Zapsala: Mgr. Milena Částková
                                                              ----------------------------------------
                                                               Ing. Josef Krouza, starosta obce

----------------------------------- ---------------------------------
Jana Průšová   - ověřovatelka                                    Edwin Trapp – ověřovatel

Vyvěšeno: _____________________ Sejmuto:__________________
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