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Zápis č.13/2020 
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, 
konaného dne 29.1.2020, od 17:30 hodin. 

 

Přítomni: 

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

Trapp 

 

 

Hosté:  Helena Plasová, Zlaťa Pavlovcová 
 

 

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 členům Odbory 

naruby za organizaci 10. výročního Plesu pod kaštany. 
 

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. 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. Volby ověřovatelů zápisu. 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 

4. Rozpočtové opatření č.9 

5. Žádost o změnu ÚP –p.p.č. 106/3 k.ú.Rájec u Černavy 

6. Projekt regenerace území brownfieldu a podání žádosti o dotaci – „Přestavba budovy hasičské zbrojnice 

na zázemí pro obecní techniku“. 
7. Schválení žádostí o dotace z rozpočtu Karlovarského kraje. 
8. Žádost o koupi (dokup) části pozemku  625/1 k.ú.Černava-dle nového GP 625/3 

9. Žádost o dotaci na NPŽP – výzva 9/2019 – Zeleň ve městech a obcích (výsadba stromů) a zhotovitele 

odborného posudku. 

10. Různé: 

a) Dotace obce na domácí ČOV – příjem žádostí. 
b) Žádost o pronájem části pozemku 652/6 k.ú.Černava, pronájem 100 m2 . 
c) Žádost o pronájem části pozemku 234/2 k.ú.Černava 270m2- záměr. 
d) Radar v obci – projednání nákupu. 
e) Akce jaro 2020. 

 

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. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

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

programu stávajícího zasedání OZ. Informoval zastupitele o tom, že dotace MMR pro obnovu brownfieldů plánovaná 

na rekonstrukci obecní hasičské zbrojnice byla ministerstvem vyhlášena. 
Zastupitelé vzali tyto informace na vědomí. 

 

4. Rozpočtové opatření č.9 

Účetní obce předložila rozpočtové opatření č. 9. Schválení pravomoci starosty k těmto změnám tohoto RO bylo 

13.11.2019 na 11.zasedání usnesením č.12. 

 

Oz bere změny RO č.9 na vědomí. 

 

5. Žádost o změnu ÚP – p.p.č. 106/3 k.ú. Rájec u Černavy 

Předsedající informoval přítomné o pozdním podání této žádosti, která tak nebude zařazena do již rozpracovaného ÚP. 

 

6. Projekt regenerace území brownfieldu a podání žádosti o dotaci- „Přestavba budovy hasičské zbrojnice 

na zázemí pro obecní techniku“ 

Předsedající předložil informace o projektu a žádosti o dotaci na tento projekt. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje projekt regenerace území brownfieldu – Přestavba budovy hasičské zbrojnice 

na zázemí pro obecní techniku. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádosti o dotaci na Přestavbu budovy hasičské zbrojnice na zázemí pro 

obecní techniku v programu Podpora revitalizace území 2020, podprogram Regenerace brownfieldů pro 

nepodnikatelské využití 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

 

7. Schválení žádostí o dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Předsedající seznámil zastupitele s možnostmi dotací poskytovaných Karlovarským krajem. Jedná se o dotace v 

programech: Odbor regionálního rozvoje – Program obnovy venkova, Odbor dopravy a silničního hospodářství – 

Podpora oprav a stavebních úprav místních komunikací a Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

– Podpora kulturních aktivit. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádosti na dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje program Odbor 

regionálního rozvoje – Program obnovy venkova na opravu místní komunikace p.p.č. 539/1 k.ú. Rájec u Černavy. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádosti na dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje program Odbor 

dopravy a silničního hospodářství – Podpora oprav a stavebních úprav místních komunikací na opravu místní 

komunikace p.p.č. 204/9 k.ú. Černava. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádosti na dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje program Odbor 

kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu – Podpora kulturních aktivit na Adventní koncert. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 
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8. Žádost o koupi (dokup) části pozemku 625/1  k.ú. Černava-dle nového GP 625/3. 

 

Zastupitelstvu byla předložena žádost o koupi (dokup) části pozemku š.625/1 k.ú. Rájec u Černavy. Žadatel si nechal již 

vypracovat nový GP, kde je tato část očíslována č.625/3. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje koupi části pozemku 625/1 k.ú. Černava – dle nového GP 625/3 k.ú.Černava. 

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 4 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 nebylo schváleno 

 

9. Žádost o dotaci na NPŽP – výzva 9/2019: Zeleň ve městech a obcích (výsadba stromů) a zhotovitele 

odborného posudku. 

 

Předsedající seznámil zastupitele s možností podání žádosti o dotaci na NPŽP – výzva 9/2019: Zeleň ve městech a 

obcích (výsadba stromů) a zhotovitele odborného posudku. V diskuzi bylo dále navrženo požádat využití grantových 

dotace ČEZ. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu MŽP výzva 9/19 na výsadbu stromořadí 

nebo podání žádosti Nadaci ČEZ – Sázíme budoucnost. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Černava uděluje starostovi obce pravomoc vybrat zhotovitele odborného posudku pro žádost o 

dotaci MŽP. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 

10. Různé 

 
a) Dotace obce na domácí ČOV – příjem žádostí. 

OZ projednalo příjem a pořadí čtyř podaných žádostí na dotaci od obce Černava. Pořadí bude určeno 

podle dne podání žádosti. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádosti č.1 o dotaci z rozpočtu obce Černava na domácí ČOV. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádosti č.2 o dotaci z rozpočtu obce Černava na domácí ČOV. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádosti č.3 o dotaci z rozpočtu obce Černava na domácí ČOV. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádosti č.4 o dotaci z rozpočtu obce Černava na domácí ČOV. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 

b) Žádost o pronájem části pozemku p.p.č.652/6 k.ú.Černava o velikosti 100 m2. 

OZ projednalo žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 652/6 k.ú. Černava o velikosti 100 m2. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 652/6 k.ú. Černava o velikosti 100 m2. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
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Usnesení č. 15 bylo schváleno 

 

c) Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 234/2 k.ú.Černava o velikosti 270 m2 – záměr. 

 

OZ projednalo záměr o pronájem části pozemku p.p.č. 234/2 k.ú.Černava o velikosti  270m2. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 234/2 k.ú. Černava o velikosti 270 m2. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 16 bylo schváleno 

 

d) Radar v obci – projednání nákupu 

OZ projednalo nákup a instalaci 2 kusů radarů na měření rychlosti v obci a pověřilo E.Trappa získáním technických a 

cenových informací. Dále informací o možnostech instalace a případné povolení vlastníka pozemku. 

 

e) Akce – jaro 2020 

 

OZ projednalo plán kulturních a společenských akcí na jaro 2020: 

 

29.02.    16:00      Maškarní karneval pro děti 

04.04.         14:00     Úklid obce 

12.04.         16:00     Velikonoční výstava a soutěž – velikonoční nádivka, kraslice a pomlázka 

termín bude upřesněn Tapiserie J.Koubové - beseda  

30.04.     19:00      Pálení čarodějnic 

08.05.        16:00      Zahájení nové sezóny v muzeu + gulášová soutěž 

23.05.                   08:00      Zájezd Plasy 

29.05.  19:00 Hudební posezení v muzeu 

 

 

 

V Černavě 3.2.2020                                                                        Zapsala Mgr. Milena Částková 

 

 

 

 

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

                                                               Ing. Josef Krouza, starosta obce 

 

 

 

 

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

Jana Průšová   - ověřovatelka                                         Edwin Trapp – ověřovatel 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: _____________________    Sejmuto:__________________ 


