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Zápis č. 10/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava,
konaného dne 25.11.2015, od 17:30 hodin.

Přítomni: 
Josef Krouza, Milena Částková, Edwin Trapp, Zuzana Šťastná,,Lenka Bauerová, Jana Průšová, Hana Kováčová

Hosté:
Helena Plasová, Václav Pelikán

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání  Zastupitelstva  obce  Černava (dále  též  jako  „zastupitelstvo“)  bylo  zahájeno  v 17:30 hodin  starostou  obce
Josefem Krouzou („dále jako „předsedající“). 

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 zasedání:

1. Zahájení a schválení programu OZ.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4. Rozpočtové opatření č. 5.
5. Návrh rozpočtu 2016.
6. Žádosti o nájem v DS Černava.
7. Zástavní smlouva s MMR.
8. Lesy -  vyúčtování za rok 2015.
9. Vyřazení majetku.
10. Návrh prodeje pozemku 241/8 v k.ú. Rájec u Černavy
11. Výběr odhadce.
12. Různé

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající  navrhl  určit  ověřovatele  zápisu  Jana  Průšová  a  Edwina  Trappa.  K návrhu  nebyly  vzneseny  žádné
protinávrhy. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovateli zápisu Janu Průšovou a Edwina Trappa.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

a) prověřit AVE – doplnění popelnic dle požadavku z minulého zasedání.
b) kulturní akce na příští rok – budou projednány na příštím zasedání

Všechny ostatní body byly splněny, případně budou projednány samostatně 
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4.   Rozpočtové opatření č. 5.
Na základě skutečných příjmů a výdajů bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 5. Po projednání jednotlivých položek 
bylo přistoupeno ke schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Rozpočtové opatření č. 5 .

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

5.  Návrh rozpočtu 2016
Dle předpokládaných nákladů a výdajů v příštím roce s přihlédnutím na plánované akce byl navržen rozpočet pro rok 
2016.

Zastupitelstvo obce Černava bere na vědomí návrh Rozpočtu 2016.

6.   Žádosti o nájem v DS Černava.

Zastupitelstvo bylo seznámeno s doručenými žádostmi sedmi žadatelů.  

Zastupitelstvo obce Černava bere na vědomí přijaté žádosti o nájem v DS Černava.

7. Zástavní smlouva s MMR.

Byla předložena zástavní smlouva s MMR pro zajištění dotací na Domě seniorů v Černavě.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Zástavní smlouvu s MMR .

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

8. Lesy -  vyúčtování za rok 2015.

Předsedající podal informace o  vyúčtování správce lesa za hospodaření v roce 2015.

Zastupitelstvo obce Černava bere na vědomí informace o vyúčtování hospdaření s lesy obce.

9. Vyřazení majetku

Majetková komise předložila návrh na vyřazení majetku, který je již po životnosti a není již využíván ke svému účelu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje vyřazení majetku dle návrhu majetkové komise .
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

10. Návrh prodeje pozemku 241/8 v k.ú. Rájec u Černavy

a) Na základě žádosti Gabriely Holé bylo navrženo schválení prodeje pozemku č. 241/8 v k.ú. Rájec u Černava.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje prodej pozemku č. 241/8 v k.ú. Rájec u Černavy .

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 6 bylo schváleno
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b)  Stanovení  ceny  pozemku  –  vzhledem  k  předchozí  žádosti  manželů  Bořutových  bude  cena  stanovena  stejným
způsobem a za stejných podmínek. To je, odborným odhadem a náklady na odhad zaplatí žadatel o koupi pozemku i v
případě, že nakonec nebude mít zájem o koupi pozemku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje stanovení ceny pozemku k prodeji odborným odhadem .

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

11. Výběr odhadce

Výběr odhadce byl stanoven losováním. Z pěti odhadců z blízkého okolí bylo vylosováno pořadí prvních tří odhadců, v
tomto pořadí budou osloveni ke stanovení ceny dle odborného odhadu pozemků schválených k prodeji.

12. Různé

a) Kolaudace DS v Černavě byla stanovena na 26.11.2015 v 8:00

b) Zimní údržba pro sezonu 2015/2016 – vzhledem k tomu, že pan Dolejš má zájem o prodloužení smlouvy za stejných
podmínek jako v předchozí zimní sezoně, bylo navrženo prodloužení smlouvy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje prodloužení smlouvy na zimní údržbu silnic panu Dolejšovi .

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

c) Dotace na DS v Černavě – byly podány informace o průběhu žádosti o dotace na byty v DS v Černavě, žádost je
nutné upřesnit a doložit přesné vyčíslení nákladů na jednotlivé byty, na které žádáme dotace.

d) Dotace od Karlovarského kraje – na obecní byty byla přidělena dotace ve výši 170 000,- Kč.

e) Adventní výstava 29.11.2015 -  byly rozděleny úkoly pro zajištění této akce.

V Černavě 1.12.2015 Zapsala: Zuzana Šťastná

-----------------------------------
Ing. Josef Krouza starosta obce

----------------------------------- ---------------------------------
                    Edwin Trapp – ověřovatel                Jana Průšová -  ověřovatel

Vyvěšeno:_________________ Sejmuto:__________________
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