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Zápis č.10/2019 

ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, 

konaného dne 2.10. 2019, od 17:30 hodin. 
 

Přítomni: 

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

 

Omluveni: Lenka Bauerová 
 

Hosté:, Helena Plasová, Roman Jetenský, Tomáš Hladký, Zlaťa Pavlovcová, Karel Pavlovec 
 

 

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“), který po přivítání přítomných poděkoval Odborů naruby 

 za pomoc při organizaci fotbalového turnaje. 

 

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. Zahájení a schválení programu OZ 

2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

4. Rozpočtové opatření č.6 

5. Projednání Územního plánu obce Černava 

6. Záměr prodeje pozemku 233/22 k.ú. Rájec u Černavy 

7. Žádost o připojení kanalizační přípojky na obecní ČOV 

8. Schválení dotace od MMR ČR na dětské hřiště 

9. Kultura – říjen 2019 

10. Různé 

a) Žádost ČEZ o zřízení věcného břemene 

b) Žádost o změnu územního plánu 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 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 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 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 
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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.  

Předsedající podal informaci k bodu 5 minulého zasedání o nákupu traktoru a příslušenství v hodnotě 1560 000,-Kč, 

který bude dodán 25. 10. 2019. Dosavadní poskytovatel služby na údržbu obecních komunikací bude písemně 

obeznámen o ukončení spolupráce. 

Zastupitelé vzali tyto informace na vědomí. 

 

K bodu 10 a):  

 Koupě pozemků obcí  

Odkoupení pozemku p.p.č. 244 k.ú. Černava bude realizováno v ceně 60,-Kč za 1 m2. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje nákup pozemku p.p.č. 244 k.ú.Černava v ceně 60,-Kč za 1 m2
. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

 K bodu 19 a)     

 Žádost o prodej části pozemku p.p.č .648/2 k.ú.Černava, cca 200 m2. 

 

OZ projednalo možnost směny části pozemku 648/2 k.ú. Černava za odpovídající výměru pozemku 266/19 k.ú. Černava  

a tím zrušení původního záměru prodeje části pozemku 648/2 k.ú. Černava. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje směnu části pozemku 648/2 k.ú. Černava za odpovídající výměru pozemku 

266/19 k.ú.Černava a ruší záměr prodeje části pozemku p.p.č. 648/2 k.ú. Černava. 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

4. Rozpočtové opatření č. 6 

 

Účetní obce Helena Plasová předložila návrh rozpočtového opatření č.6.   

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje rozpočtové opatření č. 6.  

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

5. Projednání Územního plánu Černava 

Předsedající seznámil zastupitele se Zprávou o uplatňování ÚP obce Černava 2014-2018. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schválilo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a), b) a e), a § 47 odst. 5 a §55 odst.1 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), 

Zprávu o uplatňování Územního plánu Černava předloženou pořizovatelem územně plánovací dokumentace 

Magistrátem města Karlovy Vary, odborem Úřad územního plánování a stavební úřad. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

Předsedající rovněž seznámil zastupitele se Žádostí o schválení ÚP obce Černava ve zkráceném postupu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce s odkazem na Usnesení č. 6 ze dne 2.10.2019 o schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu 

Černava, ze které vyplynula potřeba pořízení změn územního plánu, a § 55b odst. 1 zákona č. 225/2017 Sb., kterým 

se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 

předpisů, schvaluje pořízení Změny č. 1 Územního plánu Černava zkráceným postupem. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 
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6. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 233/22 k.ú. Rájec u Černavy 

OZ projednalo záměr prodeje pozemku p.p.č.233/22 k. ú. Rájec u Černavy a zvážilo návrh oddělení části tohoto 

pozemku za účelem zřízení místní komunikace. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 233/22 k.ú. Rájec u Černavy 

Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 6 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 nebylo schváleno 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje oddělení části pozemku p.p.č. 233/2  k.ú. Rájec u Černavy za účelem zřízení 

místní komunikace. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č.9 bylo schváleno 

 

7. Žádost o připojení kanalizační přípojky na obecní ČOV 

OZ projednalo žádost majitelů pozemku p.p.č. 138/22 k.ú. Rájec u Černavy o připojení kanalizační přípojky na obecní 

ČOV. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje připojení kanalizační přípojky pozemku p.p.č. 135/22 Rájec u Černavy na 

obecní ČOV. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

      8.    Schválení dotace od MMR ČR na Dětské hřiště Rájec 
OZ projednalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MMR ČR na Dětské hřiště Rájec ve výši 340 592,- Kč. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MMR ČR na realizaci akce Dětské hřiště 

Rájec ve výši 340 592,- Kč  

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 
 
       9.   Kultura říjen-listopad 2019 
OZ projednalo přípravu a realizaci plánovaných kulturních akcí na říjen a listopad 2019: 

12.10.2019 16:00  Drakiáda   

19.10.2019 17:00  Oslavy 530 let výročí   

26.10.2019 18:00  Soutěž dýní   

08.11.2019 17:00  Lampionový průvod   

01.12.2019 16:00  Adventní výstava a koncert      

 

10. Různé 

 

a) Žádost ČEZ o zřízení věcného břemene pro připojení na ČOV v Rájci 

OZ projednalo žádost o zřízení věcného břemene pro připojení na ČOV v Rájci a rozhodnutí odsunulo na 

dobu, kdy bude projekt upraven podle potřeb obce. 

 

b) Žádost o změnu územního plánu 

OZ projednalo žádost o změnu Územního plánu Černava v charakteru pozemku p.p.č. 135/1 k.ú.Rájec u 

Černavy na pozemek určený ke stavbě. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje změnu územního plánu v charakteru pozemku p.p.č. 135/1 k.ú. Rájec u 

Černavy na pozemek stavební. 

Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 6 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 12 nebylo schváleno 
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c) Projednání námětů na rozpočtované akce v roce 2020 

OZ projednalo náměty na akce, které budou zahrnuty do rozpočtu v roce 2020. 

 
 

Datum konání příštího zasedání zastupitelstva obce bylo určeno na 6.11. 2019 

 

 

 

V Černavě 9. 10. 2019                                                                                                Zapsala Mgr. Milena Částková 

 

 

 

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

                                                               Ing. Josef Krouza, starosta obce 

 

 

 

 

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

Jana Průšová   - ověřovatelka                                       Edwin Trapp - ověřovatel 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vyvěšeno: _____________________    Sejmuto:__________________ 
    

 

 

 

 


