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Zápis č.21/2021 
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, 
konaného dne 27.1.2021 od 17:30 hodin. 

 
Přítomni: 

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

Trapp 
 
Hosté: Ing. Jiří Černík, Jaroslava Kozáková, Roman Jetenský, Helena Plasová 
 
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 zasedání: 

 
1.   Zahájení a schválení programu OZ 

2.   Volby ověřovatelů zápisu 

3.   Kontrola usnesení z minulého zasedání 

4.   Hospodaření obce za rok 2020 - informace 

5.   Rozpočtové opatření č.1 

6.   Řešení odpadového zákona od roku 2021 

7.   Smlouva s Městskou policií Nejdek – měření rychlosti, odchyt psů 

8.   Územní plán Černava 

9.   Žádost o prodloužení termínu realizace akce ČOV 

10.  Návrh rekonstrukce hasičárny 

11.  Výběrové řízení na rekonstrukci hasičárny 

12.  Různé 

 

   A)  Úleva nájmu za pohostinství 

   B)  Stravenkový paušál 

   C)  Program dotací na domácí ČOV 

   D)  Zimní údržba komunikací 

 
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 

 

3.  Kontrola usnesení z minulého zasedání 

Předsedající provedl kontrolu usnesení z předcházejících zasedání. Je třeba dořešit prodej části p.p.č.57/4 v k.ú.Rájec u 
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Černavy. Vzhledem k tomu, že byly splněny zákonné podmínky pro projednávaný prodej části pozemku p.p.č.57/4 k.ú. 

Rájec u Černavy, dal hlasovat o tomto prodeji. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 57/4 k.ú. Rájec u Černavy. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 1 Zdrželi se 0 
Usnesení č.3 bylo schváleno 

 

Dále předsedající informoval přítomné zastupitele o odmítavé odpovědi Magistrátu Karlovy Vary na možnosti řešení 

problému s toulavými kočkami, s tím, že MMKV není oprávněn vykládat zákon. 
Další body předešlých usnesení byly splněny, případně budou aktuálně projednávány. 

 

4. Hospodaření obce za rok 2020 - informace 

Účetní obce, pí. Plasová, seznámila přítomné s hospodařením obce v roce 2020. 
Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. 

 

5. Rozpočtové opatření č. 1 

Účetní obce předložila zastupitelům Rozpočtové opatření č.1. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Rozpočtové opatření č.1. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č.4 bylo schváleno 

 

6. Řešení odpadového zákona od roku 2021 

Předsedající seznámil přítomné s výsledky jednání se zástupci Technických služeb města Nejdek a se změnami, které 

přinese nový zákon řešící odpadové hospodaření obce. 

Zastupitelé vzali tyto informace na vědomí. 

 

7. Smlouva s Městskou policií Nejdek – měření rychlosti, odchyt psů 

Předsedající seznámil zastupitele s připravovanou smlouvou s MěP Nejdek zaměřenou na měření rychlosti v obci a 

odchyt volně pobíhajících psů. Návrh této smlouvy bude rozeslán všem zastupitelům 

k případným připomínkám. 

 

8. Územní plán Černava 

Předsedající seznámil přítomné s pracovním návrhem ÚP zpracovatele Ing. A. Kaskové. 
Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. 

 

9. Žádost o prodloužení termínu realizace akce ČOV 

OZ projednalo žádost o prodloužení termínu realizace domácí ČOV žadatele, který nestihl předložit 

požadovanou dokumentaci v roce 2020. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje prodloužení termínu realizace domácí ČOV. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

10. Návrh rekonstrukce hasičárny 

Předsedající přednesl návrh na stavební úpravu rekonstruované budovy hasičárny v Černavě spočívající ve zbourání 

přilehlé věže, která sloužila k sušení hasičských hadic. Hasičárna po rekonstrukci bude sloužit jako technické zázemí 

obce. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje stavební úpravu při rekonstrukci budovy bývalé hasičárny spočívající v 

odstranění přilehlé věže. 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 1 Zdrželi se 2 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 
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11. Výběrové řízení na rekonstrukci bývalé hasičárny 

Zastupitelé projednali zadání výběrového řízení na rekonstrukci budovy bývalé hasičárny. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje zadání výběrového řízení na rekonstrukci bývalé hasičárny v Černavě. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

12. Různé 

 

A) Úleva nájmu za pohostinství 

Zastupitelé projednali možnost úlevy platby za pronájem pohostinství v Rájci. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje v tomto roce úlevu nájmu za pohostinství v Rájci  po dobu trvání 

vládních opatření, které vedou k uzavření této provozovny. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

B) Stravenkový paušál 

OZ projednalo proplácení stravenkového paušálu zaměstnancům obecního úřadu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje stravenkový paušál pro zaměstance OÚ Černava. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

C) Program dotací na domácí ČOV 

OZ projednalo program dotací na domácí ČOV v roce 2021. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje příjem žádostí o dotace na domácí ČOV v roce 2021 od 1.2.2021 do 

31.7.2021. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

D) Zimní údržba komunikací 

OZ projednalo aktuální protahování a zimní údržbu obecních komunikací. 

 

V Černavě 31.1.2021                                                                        

Zapsala: Mgr. Milena Částková 

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

                                                                Ing. Josef Krouza, starosta obce 

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

Jana Průšová   - ověřovatelka                                        Edwin Trapp – ověřovatel 

 
 
 
 
Vyvěšeno: _____________________     Sejmuto:__________________ 


