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 19. června 2019 

 

Zápis č.8/2019 

ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, 

konaného dne 19.6. 2019 od 17:30 hodin. 
 

Přítomni: 

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

Trapp 

 

Hosté: 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). 

Předsedající poděkoval přítomným, kteří se podíleli na posezení u klavíru M.Plase za jejich aktivní pomoc. 

 

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. Zahájení a schválení programu OZ 

2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

4. Hospodaření obce za leden až květen 2019 

5. Výběrové řízení na mechanizaci pro údržbu místních komunikací 

6. Oprava místních komunikací – informace 

7. Různé 

a) Různé Rozpočtové opatření č.4 

b) Žádost o oplocení pronajatého pozemku a 2 dřevostavby 

c) Připojení k elektroinstalační soustavě-ČEZ 

d)  Záměr prodeje části p.p.č 564/3 k.ú.Rájec u Černavy-13m2   

e) ÚP Černava – informace 

f) Dětské hřiště – informace, dotace VŘ 

g) Katastrální úřad – informace o chystaných schůzkách v budově OÚ 

h) Krizové řízení – informace 

i) Výročí obce 530 let – podání žádosti o dotaci 

j) Kontrola VZP – informace 

k) Nejbližší plánované akce 

l) Informace o schůzce SPÚ o udržování vody v krajině 

m) Konání příštího zastupitelstva 

 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno 
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2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Edwina Trappa a Janu Průšovou a zapisovatelkou Milenu Částkovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovateli zápisu Edwina Trappa a Janu Průšovou a zapisovatelkou Milenu 

Částkovou. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

 

Předsedající konstatoval splnění bodů vyplývajících z usnesení z minulého zasedání obce, případně jejich projednání v 

programu stávajícího zasedání OZ. 

Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. 

 

4. Hospodaření obce za leden až květen 2019 

 
Předsedající informoval přítomné o hospodaření obce Černava za uplynulé období probíhajícího roku, o stavu příjmů a 

výdajů a konečném účtu. 

Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. 

 

5. Výběrové řízení na mechanizaci pro údržbu místních komunikací 

 
Předsedající seznámil zastupitele se záměrem vypsat výběrové řízení na dříve schválený nákup mechanizace pro údržbu 

místních komunikací. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje vypsání výběrového řízení na nákup mechanizace pro údržbu místních 

komunikací obce Černava. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

6. Oprava místních komunikací   

 
Předsedající seznámil OZ s právě dohotovenou rekonstrukcí místní komunikace p. p.č. 268 /5 k.ú. Černava. Oprava 

p.p.č. 560/3 k. ú. Rájec u Černavy je plánovaná na červenec 2019. 

Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. 

 

7. Různé 

 

a) Rozpočtové opatření č.4 

Paní Plasová přednesla OZ návrh na rozpočtové opatření č.4. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje rozpočtové opatření č.4. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

b) Žádost o oplocení pronajatého pozemku a 2 dřevostavby 

OZ projednalo žádost o oplocení pronajatého pozemku p.p.č. 277/4  k.ú.Černava a zhotovení 2 

dřevostaveb na tomto pozemku. 

Vzhledem k tomu, že k žádosti nebyly přiloženy konkrétní náčrty dřevostaveb, přesouvá OZ rozhodnutí 

do doby doplnění dokumentace. 
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c) Připojení k elektroinstalační soustavě ČEZ 

OZ projednalo připojení obecních čističek odpadních vod k elektroinstalační soustavě ČEZ. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje připojení ČOV na elektroinstalační soustavu ČEZ. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

d) Záměr prodeje části p.p.č 564/3 k.ú. Rájec u Černavy-13m2 

OZ projednalo žádost o prodej části p.p.č. 564/3 k.ú. Rájec u Černavy o rozloze 13 m2. Tato žádost byla 

podána již 24.11.2017.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 564/3 k. ú Rájec u Černavy o rozloze 13m2. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

e) ÚP Černava – informace 

OZ projednalo informace o probíhajících pracích na územním plánu obce. Vzhledem k některým 

obtížně realizovatelným plánům OZ navrhuje tyto změny. Seznam těchto pozemků je přílohou. Body, 

které nejsou uvedeny jsou bez změny.  

   

A1) P.p.č. 90/1 k.ú. Černava – retenční nádrže. 

Návrh obce: včetně pozemků 637, 180 k.ú. Černava 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zařazení žádosti A1 na změnu územního plánu 

Černava, na základě vyhodnocení předloženého pořizovatelem územně plánovací dokumentace Magistrátem města 

Karlovy Vary, odborem Úřad územního plánování a stavební úřad, včetně změny navrhované obcí. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

A4) P.p.č.  245/1 k.ú. Černava – veřejná zeleň 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zařazení žádosti A4 na změnu územního plánu 

Černava, na základě vyhodnocení předloženého pořizovatelem územně plánovací dokumentace Magistrátem města 

Karlovy Vary, odborem Úřad územního plánování a stavební úřad. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

A5) P.p.č. 81/3 k.ú. Černava – retenční nádrž 

Návrh obce: včetně pozemků 84 k.ú. Černava 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zařazení žádosti A5 na změnu územního plánu 

Černava, na základě vyhodnocení předloženého pořizovatelem územně plánovací dokumentace Magistrátem města 

Karlovy Vary, odborem Úřad územního plánování a stavební úřad, včetně změny navrhované obcí. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

 

A6) P.p.č. 8/1, 534 k.ú. Černava – vybudování mokřadů a tůní 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zařazení žádosti A6 na změnu územního plánu 
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Černava, na základě vyhodnocení předloženého pořizovatelem územně plánovací dokumentace Magistrátem města 

Karlovy Vary, odborem Úřad územního plánování a stavební úřad. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

A7)  P.p.č. 313/2 k.ú. Černava – technická infrastruktura – technické zázemí 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava ruší tento návrh změny ÚP. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

A8)  P.p.č. 288/1, 288/2 k.ú. Černava - technická infrastruktura – technické zázemí 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava ruší tento návrh změny ÚP. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

A9)  P.p.č. 33/1, 493/1, 485/2, 630, 675, 457/3 k.ú. Černava –  mokřady, tůně, vodní plochy 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zařazení žádosti A9 na změnu územního plánu 

Černava, na základě vyhodnocení předloženého pořizovatelem územně plánovací dokumentace Magistrátem města 

Karlovy Vary, odborem Úřad územního plánování a stavební úřad. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

A11)  P.p.č. 233/1 k.ú. Rájec u Černavy – Veřejná zeleň – obnova geofondu, sad původních dřevin 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zařazení žádosti A11 na změnu územního plánu 

Černava, na základě vyhodnocení předloženého pořizovatelem územně plánovací dokumentace Magistrátem města 

Karlovy Vary, odborem Úřad územního plánování a stavební úřad. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 

A13)  P.p.č. 151 k.ú. Rájec u Černavy - technická infrastruktura – technické zázemí 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava ruší tento návrh změny ÚP. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 15 bylo schváleno 

 

 

f) Dětské hřiště – informace, dotace VŘ 

OZ projednalo bylo informováno o získání dotace na výstavbu dětského hřiště a o plánovaných 

úpravách plochy pro herní prvky. Výběrové řízení na zhotovitele herních prvků provede externí firma. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje získání dotace na výstavbu dětského hřiště z fondu Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 17 bylo schváleno 

 

g) Katastrální úřad – informace o chystaných schůzkách v budově OÚ 

OZ projednalo informaci o schůzkách, které bude pro občany iniciovat Katastrální úřad Karlovy Vary 

V budově OÚ. 

       Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí 
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h) Krizové řízení – informace 

OZ projednalo zprávu předsedajícího o proběhlém jednání na OÚ, které se týkalo řešení 

krizových situací v obci. 

       Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí 

 

i) Výročí obce 530 let – podání žádosti o dotaci 

OZ projednalo podání dodatečné žádosti o poskytnutí dotace na 530. výročí založení obce Černava. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na 530. výročí založení obce. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 18 bylo schváleno 

 

j) Kontrola VZP – informace 

OZ projednalo informaci o kontrole VZP, která proběhla dne 18.6.2019 a byla shledána bez závad. 

       Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí 

 

k) Nejbližší plánované akce 

OZ projednalo plánované akce na letní období a jejich zajištění. 

21. 6. Přednáška Petra Mikšíčka     

22. 6. Cyklovýlet + Slunovrat     

31. 8. Fotbalový turnaj      

Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí 

 

l) Informace o schůzce SPÚ o udržování vody v krajině 

OZ projednalo informaci Vladimíra Zálešáka o jednání na akci SPÚ o výstavbě staveb pro udržení vody 

v krajině. 

       Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. 

 

Datum konání příštích zasedání zastupitelstva obce bylo určeno na 11.9.2019. 

 

 

 

V Černavě 22.6.2019                                                                                                 Zapsala Mgr. Milena Částková 

 

 

 

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

                                                               Ing. Josef Krouza, starosta obce 

 

 

 

 

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

Jana Průšová   - ověřovatelka                                       Edwin Trapp – ověřovatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: _____________________    Sejmuto: __________________ 

    

 


