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 14. ledna 2019 

 

Zápis č.3/2019 

ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, 

konaného dne 14. 1. 2019, od 17:30 hodin. 
 

Přítomni: 

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

Omluven : 

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 6 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. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Předsedající dal 

hlasovat o návrhu programu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

 

1. Schválení programu OZ 

2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

4. Žádost o dotaci na dětské hřiště 

5. Výběr cest na opravy z dotačních titulů       

6. Schvalování žádostí o dotace 

a) Oprava cest z „Programu obnovy venkova“ 

b) Adventní koncert z „Podpory kulturních aktivit“ 

c) Oprava cest z „Podpory oprav a stavebních úprav místních komunikací“ 

d) Změna územního plánu z „Podpory územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ 

7. Různé 

A) Požadavky na změny Územního plánu obce Černava 

B) Narovnání pozemkových hranic 

C) Informace o zimní údržbě místních komunikací 

 
 

Výsledek hlasování: Pro 6 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 a zapisovatelkou Milenu Částkovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovateli zápisu Vladimíra Zálešáka a Janu Průšovou a zapisovatelkou Milenu 

Částkovou. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

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

Předsedající informoval přítomné zastupitele o nabídce podílet se na zakoupení společné licence pro mobilní rozhlas. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava navrhuje schválit zkušebně na rok 2019 zakoupení společné licence pro mobilní rozhlas. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

Dále předsedající konstatoval splnění bodů vyplývajících z usnesení z minulého zasedání obce. 

 

Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. 

 

4. Žádost o dotaci na Dětské hřiště Rájec 

Předsedající informoval přítomné o přípravě dokumentů pro podání žádosti o dotaci na Dětské hřiště Rájec, 

předložil k nahlédnutí počítačovou vizualizaci plánu hřiště, seznámil je s rozpočtem na jeho realizaci a   

informoval je o podílu spolufinancování této akce obcí Černava. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádosti o dotaci na „Dětské hřiště Rájec“ z podprogramu MMR, 

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2019 a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu obce 2019. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

5. Výběr místních komunikací na opravy z dotačních titulů 

 

Předsedající vyzval přítomné k projednání výběru místních komunikací, jejichž oprava bude v letošním roce za 

pomoci dotačních titulů realizována. 
Z navrhovaných byly vybrány pro rok 2019 celkem 2 místní komunikace, na rok 2020 bude plánována oprava 

místní komunikace č.p.p.  204/9 k.ú. 620017 a 539/1 k.ú. 620033, včetně mostu přes Černý potok. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje opravu místních komunikací na rok 2019:   
č.p.p. 560/3 k.ú. 620033. 
za pomoci dotace z Podpory oprav a stavebních úprav místních komunikací 

 a  č.p.p268/5  k.ú. 620017 za pomoci dotace z Programu obnova venkova. 
 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

6. Schvalování žádostí o dotace 

 

Předsedající předložil zastupitelům návrh podání žádostí obce Černava v roce 2019 o dotace od Krajského úřadu 

Karlovarského kraje: 

 

a) Oprava části místní komunikace p.p.č. 268/5  k.ú. 620017 z „Programu obnova venkova“ 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu cesty p.p.č 268/5  k.ú. 620017 z dotačního 

titulu Program obnovy venkova. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

b) Adventní koncert z „Podpory kulturních aktivit“ 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádosti o dotaci na Adventní koncert z dotačního titulu Podpora 

kulturních aktivit. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 
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c) Oprava cest p.p.č. 560/3 k.ú. 620033 (od obchodu do Kobelce) z „Podpory oprav a stavebních úprav místních 

komunikací“ 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu cest p.p.č 560/3 k.ú. 620033 z dotačního titulu 

Podpora oprav a stavebních úprav místních komunikací. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

d) Aktualizace územního plánu z „Podpory územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádosti o dotaci na Aktualizaci územního plánu z dotačního titulu 

Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

7. Různé 

 

A) Požadavky na změny ÚP 

Předsedající předložil přítomným zastupitelům návrhy na změny v územním plánování obce, které budou 

předloženy při aktualizaci ÚP obce Černava. Jsou to tyto návrhy: 
 

Katastrální území Parcelní číslo Využití 

Černava, 620017 90 / 1 Veřejně prospěšná stavba -   retenční vodní nádrž + naučná stezka 

Veřejná zeleň – park pro seniory – odpočinková zóna 

Černava, 620017 204/10 

204/1 (část) 

Veřejně prospěšná stavba – vybudování                                                                                             

dočišťovací nádrže pro ČOV 

Černava, 620017 90/3 Veřejná zeleň – park pro seniory – odpočinková zóna 

Černava, 620017 276/3 

674 

245/1                        

Veřejná zeleň – zajištění zázemí pro rekreační zónu    

Černava, 620017 81/3 

86  

Veřejná zeleň – sad původních dřevin /obnova/    

Černava, 620017 8/1 

534 

Veřejně prospěšná stavba – vybudování odchytové stanice včetně výběhu 

Černava, 620017 313/2 Technická infrastruktura – technické zázemí    

Černava, 620017 288/1 

288/2 

Technická infrastruktura – technické zázemí    

Černava, 620017 33/1 

493/1 

485/2 

630 

675 

457/3                  

Veřejně prospěšná stavba – sportovní areál, běžkařský okruh a 

cyklostezka 

Černava, 620017 632/2 Veřejně prospěšná stavba – komunikace – prostup území 

Rájec, 620033 233/1 Veřejná zeleň – sad původních dřevin 
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Rájec, 620033 158/3 Technická infrastruktura – technické zázemí   

Rájec 151 Technická infrastruktura – technické zázemí   

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje návrhy na změnu ÚP obce. 
 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

B) Narovnání pozemkových hranic 

Předsedající seznámil přítomné zastupitele s návrhem finančního vyrovnání historicky nevyřešených 

pozemkových hranic, které vznikly před rokem 1990 a dotčené pozemky jsou uvnitř oplocené části pozemků 

tehdejšího majitele. Návrh prodejní ceny podle čl.3 odstavec 1b Pravidel pro prodej pozemků v majetku 

obce Černava činí 50 Kč za m2. Na vyrovnání není automatický nárok a jednotlivé žádosti musí být 

schváleny OZ. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje vyrovnání pozemkových hranic, které vznikly před rokem 1990 a dotčené 

pozemky jsou uvnitř oplocené části pozemků tehdejšího majitele podle čl.3 odstavec 1b Pravidel pro prodej pozemků v 

majetku obce Černava za cenu 50 Kč za m2. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 
C) Informace o zimní údržbě místních komunikací 

Předsedající informoval přítomné o aktuálním průběhu prohrnování místních komunikací, o stížnostech a 

připomínkách občanů obce a způsobu jejich řešení. 

 

Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 

 

Datum konání příštího zasedání zastupitelstva obce bylo určeno na 25. 2. 2019 

 

 

 

 

 

V Černavě 20.1.2019       Zapsala: Milena Částková 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Josef Krouza starosta obce 

 

 

 

 

 

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

                          Jana Průšová – ověřovatel                             Vladimír Zálešák -  ověřovatel 

 

 

Vyvěšeno:  21.1.2019      Sejmuto:__________________ 


