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Zápis č. 1/2018 

ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, 

konaného dne 31.1.2018, od 17:30 hodin. 

 

Přítomni:  

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

 

Hosté: 

Helena Plasová, Petr Beneš. 

 

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. Schválení změny typu ČOV. 

5. Prodej pozemku 1/8 a 1/7 v k.ú. Rájec u Černavy. 

6. Pacht pozemku 275/4 v k.ú. Černava. 

7. Změna zařazení pozemku v územním plánu 197/1, 198/1 a 201/2 v k.ú. Rájec u Černavy. 

8. Informace o dotaci na dětské hřiště. 

9. Příprava kulturních akcí a brigády. 

10. Informace o navýšení nákladů za odpad. hospodářství obcí.  

11. Různé 

- Žádost o prodej a pronájem pozemku 231/2 v k.ú. Černava  

- Příspěvek na školky 

- Štola Johanes 

- Žádost o změnu ÚP  

- Kácení lesa v Černavě 

- Návaznost ÚSES mezi územím obcí Černava a městem Nejdek 

- Termín příštího zasedání OZ 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Janu Průšovou 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 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
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3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

 

bod 11. z minulého zastupitelstva bude projednán příště. 

Budou provedeny úpravy dle připomínek Ministerstva vnitra ČR – odbor dozoru Karlovy Vary. 

 

bod 9. Pravomoc starostovi k posledním úpravám rozpočtu. 

Rozpočtové opatření č. 8 bere OZ na vědomí. Toto rozpočtové opatření bylo v kompetenci starosty obce. 

 

Ostatní body jsou splněny nebo budou projednány v dalších bodech. 

 

4. Schválení změny typu ČOV. 

 

Firma Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., která vyla vybrána ve výběrovém řízení trvá na změně typu technologie 

ČOV oproti projektu. V opačné případě od smlouvy odstupuje. Toto odstoupení podala písemně. Po projednání bylo 

navrženo zachování technologie dle projektové dokumentace a zadání práce druhému z výběrového řízení firmě Petra 

Beneše za cenu 1 297 838,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje zachování typu ČOV dle projektové dokumentace a uzavření smlouvy o dílo s 

firmou Petra Beneše. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

5. Prodej pozemku 1/8 a 1/7 v k.ú. Rájec u Černavy. 

 

Na základě žádosti Josefa Bauera o prodej pozemku 1/8 a 1/7 bylo přistoupeno k hlasování o prodeji pozemků. 

Nabídková povinnost těchto pozemků byla splněna. Vyvěšení od 3.1.2018 – 1.2.2018. 

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje prodej pozemků 1/8 a 1/7 v k. ú. Rájec u Černavy panu Josefu Bauerovi. 

Nabídková povinnost těchto pozemků byla splněna. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

6. Pacht pozemku 275/4 v k.ú. Černava. 

 

Byla projednána žádost pacht pozemku 275/4 v k. ú. Černava panu Ing. Lukáši Pohanovi. Nabídková povinnost těchto 

pozemků byla splněna. Vyvěšení od 3.1.2018 – 1.2.2018. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje pacht pozemku 275/4 v k.ú.Černava panu Ing. Lukáši Pohanovi. Nabídková 

povinnost byla splněna. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

7. Změna zařazení pozemku v územním plánu 197/1, 198/1 a 201/2 v k.ú. Rájec u Černavy. 

 

OZ bere na vědomí žádosti na změnu ÚP a tyto budou předány spolu s ostatními žádostmi na Magistrát města Karlovy 

Vary, kde k ní bude přihlédnuto při aktualizaci Územního plánu. 

 

 

8. Informace o dotaci na dětské hřiště. 

 

Byla předány informace  ohledně podmínek dotace a provedení dětského hřište.  
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9. Příprava kulturních akcí a brigády. 

 

Na základě plánovaných kulturních a společenských akcí byla projednána žádost o dotaci z rozpočtu obce Černava 

Spolku Odbory naruby na příspěvek obce na akce pořádané pro děti ( maškarní, dětský den a mikulášská besídka) ve 

výši 9000,- Kč.  

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje příspěvek ve výši 9000,- Kč Spolku Odbory naruby na pořádání dětských akcí. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  1 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno.  

 

Dále byly upřesněny kulturní akce 

– velikonoční výstava – soutěž o nejlepší velikonoční nádivku 

- změna termínu na konání fotbalu o pohár starosty  na 25.8.2018 

- pořádání výletu do štoly Johannes bude 19.5. a 9.6. cena vstupenky 100,- Kč na osobu. 

 

  

10. Informace o navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí – změna zákona, dopad na obce 

 

Oz byla podána informace o připravované změně zákona o odpadech, kde se jedné o razantním zvýšení skládkových 

poplatků, jejichž plátci jsou obce a města. Tyto informace budou projednány s firmou AVE, která naší obci zajišťuje 

svoz odpadů. 

 

11.  Různé 

 

a) Žádost o prodej a pronájem pozemku 231/2 v k.ú. Černava.  

Obecnímu zastupitelstvu byla podána žádost o prodej cca 700 m2 pozemku 231/2 v k.ú. Černava a s tím i 

pronájem zbylé části pozemku.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje záměr prodeje i záměr pronájmu pozemku 231/2 v k.ú. Černava. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno.  

 

b) Příspěvek na školky a dopravu školním autobusem 

Bylo přistoupeno ke schválení příspěvku ve výši 50% investičních nákladů na děti s trvalým pobytem v obci mateřským 

školám v Nejdku dle seznamu dětí v jednotlivých mateřských školách.  

Dále příspěvek na školní autobus, ve výši 3600,- Kč za rok. Tato částka nebyla v minulém roce naúčtována, takže bude 

doúčtována v letošním roce.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje příspěvek ve výši 50% investičních nákladů mateřským školám v Nejdku dle 

počtu dětí s trvalým pobytem v obci a příspěvek na školní autobus ve výši 3600,- Kč ročně. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno.  

 

c) Žádost o změnu ÚP  na pozemku 69/1 v k.ú. Rájec u Černavy 

OZ byla doručena žádost o změnu územního plánu. OZ bere na vědomí žádosti na změnu ÚP a ty budou předány spolu 

s ostatními žádostmi na Magistrát města Karlovy Vary, kde k nim bude přihlédnuto při aktualizaci Územního plánu. 

 

 

d) Kácení lesa v Černavě 

OZ byl oznámen další postup při kácení stromů u silnice 648/1 v Černavě. Je nutné zajistit omezení dopravy kolem 

těžby polomů lesa nad č.p. 103 – zajišťuje starosta.  
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e) Návaznost ÚSES mezi územím obcí Černava a městem Nejdek 

OZ bere na vědomí, že na základě jednání ve věci nenavazování ÚSES mezi územím obce Černava a města Nejdek 

sděluje, že v rámci nejbližší změny ÚP Černava prověří návrh ÚSES dle nové metodiky MŽP a to tak, aby navazoval na 

návrh ÚSES v Nejdku. 

 

f) příští zasedání OZ bude 28.2.2018 

 

 

 

 

 

 

 

V Černavě 5.2.2018        Zapsala: Zuzana Šťastná 

 

 

 

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

Ing. Josef Krouza starosta obce 

 

 

 

 

 

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

                       Edwin Trapp – ověřovatel            Jana Průšová -  ověřovatel 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 8.2.2018   Sejmuto:__________________ 


