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  ze dne 12.10.2016 

 

Zápis č. 7/2016 

ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, 

konaného dne 12.10.2016, od 17:30 hodin. 

 

Přítomni: 

Josef Krouza, Milena Částková, Zuzana Šťastná, Jana Průšová, Edwin Trapp, Lenka Bauerová. 
 

Omluveni: 

Hana Kováčová. 

 

Hosté: 

Helena Plasová. 

 

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 bylo navrženo zrušení bodu č. 9,  k 

ostatním bodům 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. 6 a 7. 

5. Hospodaření obce 2016. 

6. Žádost o připojení na ČOV. 

7. Žádost o změnu územního plánu. 

8. Úprava pravidel pro přidělování bytů v DS. 

9. Pomoc pro sociálně slabé v krizové situaci. - ZRUŠENO 

10. Plány investičních, neinvestičních a kulturních akcí. 

11. Různé 

 a) Metodika vyúčtování DS 
 b) Prodloužení smlouvy na zimní údržbu obecních komunikaci. 

 c) Akce do konce roku 

 d) Žádost o dotaci z rozpočtu obce 

 e) Termín příštího zasedání 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 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 6 Proti  0 Zdrželi se 0 
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Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

 

Všechny body byly splněny nebo budou projednány v následujících bodech 

 

4. Rozpočtové opatření č. 6 a 7. 

 

Předsedající předložil Rozpočtové opatření č. 6 a 7, kde byly zohledněny aktuální příjmy a výdaje. 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Černava  schvaluje Rozpočtové opatření č. 6 a 7. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 
5. Hospodaření obce 2016. 
 

Předsedající informoval o stavu probíhajících investičních akcí letošního roku (oprava cest, rekonstrukci 

topení v KD a hospodě v Rájci). V současné době je na účtech Obce 3,26 milionu Kč. 

 

Zastupitelstvo obce Černava bere informace na vědomí. 

 
6. Žádost o připojení na ČOV. 
 
Byla doručena žádost o připojení k ČOV v Rájci po jejím rozšíření od Petra Beneše. 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje připojení  Petra Beneše k ČOV po navýšení kapacity. 
 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

7. Žádost o změnu územního plánu. 
 

Byla doručena žádost na změnu územního plánu. 

 

Zastupitelstvo obce Černava bere podanou žádost na vědomí 

 

8. Úprava pravidel pro přidělování bytů v DS. 

 

Vzhledem k průběhu provozu v Domě pro seniory bylo navrženo, aby mohl starosta obce, v případě, že 

budou splněny všechny podmínky pro přidělení bytu v Domě seniorů, byt přidělit. Přidělení bytu bude 

následně projednáno na následujícím OZ. 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Černava uděluje starostovi obce pravomoc k přidělování bytů v DS. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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9. Pomoc pro sociálně slabé v krizové situaci. - ZRUŠENO 
 

10. Plány investičních, neinvestičních a kulturních akcí. 
 

Vzhledem k přípravě rozpočtu na následující rok bylo jednáno o plánovaných akcích na rok 2017. Kulturní 

akce budou obdobné jako v roce 2016. Investiční akce v následujícím roce jsou plánovány: 

 oprava místních komunikací cca 400 tis. Kč 

 rozšíření ČOV v Rájci cca 350 tis. Kč 

 oprava hráze rybníka v Černavě 

 oprava el. instalace a zázemí OÚ cca 150 tis. Kč 

Na následujícím OZ bude seznam akci doplněn a schválen.   

  

11. Různé 

 

a) Metodika vyúčtování DS 
Byla provedena kontrola nákladů na služby Domu seniorů, porovnání uhrazených záloh a předpokládaných 

výsledků pro nájemníky domu. Byla stanovena metodika pro rozúčtování jednotlivých služeb. 

 

b) Prodloužení smlouvy na zimní údržbu obecních komunikaci. 
Byla projednána možnost prodloužení smlouvy na zimní údržbu obecních komunikací s panem Dolejšem za 

stávajících podmínek. Pan Dolejš s prodloužení souhlasí a tak bylo navrženo prodloužení této smlouvy 

 
Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Černava  schvaluje prodloužení smlouvy na zimní údržbu komunikací s firmou pana 

Dolejše. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

c) Akce do konce roku 

 Dýně 

 Lampionový průvod 

 Adventní výstava a koncert 

 Mikuláš pro děti 

 Zpívání u zvonice 

 Turnaj ve stolním tenise 

 Sousedské posezení 

  

d) Žádost o dotaci z rozpočtu obce 
Odbory naruby požádaly o částku 3000,- Kč na akci Mikulášská besídka pro děti.  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje dotaci z rozpočtu obce na akci Mikulášská besídka ve výši 3000,- Kč. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
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e) Příští zasedání OZ bude 9.11.2016 a 19.12.2016 

 
V Černavě 18.10.2016      Zapsala: Zuzana Šťastná 

 

 

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

Ing. Josef Krouza starosta obce 

 

 

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

                       Edwin Trapp – ověřovatel            Jana Průšová -  ověřovatel 
 

 

Vyvěšeno:_________________   Sejmuto:__________________ 


