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Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Černava,

konaného dne 10. 11. 2014, od 17:30 hodin.

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

Hosté:       Helena Plasová, Jiří Fillo

Zahájení zasedání zastupitelstva

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

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty
pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24.10.2014, žádný návrh
nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Černava
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 29.10.2014 do 10.11.2014. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je
7  členů  zastupitelstva  (z  celkového  počtu  7  všech  členů  zastupitelstva),  takže  zastupitelstvo  je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke

složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí
složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající  přečetl  slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o
obcích  „Slibuji  věrnost  České  republice.  Slibuji  na  svou čest  a  svědomí,  že  svoji  funkci  budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce  a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
a  jmenovitě  vyzval  přítomné  členy zastupitelstva  ke  složení  slibu  pronesením slova „slibuji“  a
podpisem na připraveném archu.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Edwina Trappa a Janu Průšovou a zapisovatelem

Zuzanu Šťastnou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

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

zapisovatelem Zuzanu Šťastnou.

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

Schválení programu:
Předsedající  seznámil  přítomné  s  návrhem  programu  v  souladu  s  pozvánkou  předanou   členům

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Zuzana Šťastná požádala o doplnění
programu bod č. 9 a). Dále již nebyly k návrhu programu vzneseny návrhy na doplnění. 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

ze dne 10.11.2014
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1) Volba starosty a místostarosty 
a) určení způsobu volby starosty a místostarosty
b) volba starosty
c) volba místostarosty

2) Zřízení finančního, kontrolního výboru a majetkové komise
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru a majetkové komise
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba předsedy majetkové komise
e) volba členů finančního výboru
f) volba členů kontrolního výboru
g) volba členů majetkové komise

3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o 
obcích) 
4) Schválení jednacího řádu
5) Metodika o prodeji a pronájmu pozemků v obci Černava
6) Kulturní akce do konce roku 2014

a) 30. listopadu – Adventní koncert a výstav
b) 6. prosince – Mikulášská nadílka pro děti
c) 24. prosince – Zpívaní u zvonice
d) 26. prosince – Koledy s dětmi
e) 27. prosince – Turnaj ve stolním tenise
f) 17. prosince -  Sousedské posezení

7) Informace o lesích obce
8) Rozpočtové opatření č. 3
9) Různé

a) Schválení příspěvků na dětské akce pro rok 2015

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

1) Volba starosty a místostarosty:

a) Určení způsobu volby starosty a místostarosty: 
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty

veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou
hlasy  jednotlivými  členy  zastupitelstva  odevzdány  do  připravené  hlasovací  urny,  následně  budou
předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy
nebyly podány.

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení
žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v
pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování
pokračováno. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje veřejnou volbu starosty a místostarosty
Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

ze dne 10.11.2014
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b) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty: 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány

následující návrhy: Člen zastupitelstva  Ing. Josef Krouza navrhl zvolit do funkce starosty Josefa
Krouzu.   Před  hlasováním  byla  dána  možnost  zastupitelům  i  přítomným  občanům  sdělit  své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava volí starostou Ing. Josefa Krouzu.
Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).

c) Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty: 
Předsedající  vyzval  členy zastupitelstva  k  podávání  návrhů na  funkci  místostarosty.  Byly

podány následující návrhy: Předseda navrhl zvolit do funkce místostarosty Mgr. Milenu Částkovou.
Před  hlasováním byla  dána  možnost  zastupitelům i  přítomným občanům sdělit  své  stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava volí místostarostou Mgr. Milenu Částkovou.
Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

2) Zřízení finančního, kontrolního výboru a majetkové komise:

a) Zřízení výborů a komisí a určení počtu jejich členů: 
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117

odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva
zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být
lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119
odst.  1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby,  pouze předsedou
výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního
výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a
účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor, kontrolní výbor a majetkovou komisi,
přičemž každý z  nich bude mít  tři  členy.  Jiný návrh podán nebyl.  Před hlasováním byla  dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Černava zřizuje  finanční  výbor,  kontrolní  výbor  a  majetkovou komisi.  Oba

výbory i komise budou tříčlenné.
Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

b) Volba předsedy finančního výboru: 

Předsedající vyzval  členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.
Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Zuzanu
Šťastnou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.

ze dne 10.11.2014
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava volí předsedou finančního výboru Zuzanu Šťastnou.

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

c) Volba předsedy kontrolního výboru: 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.

Byly podány následující návrhy:  Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Hanu
Kováčovou.  Před  hlasováním byla  dána  možnost  zastupitelům  sdělit  své  stanovisko.  Žádné  stanovisko
sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava volí předsedou kontrolního výboru Hanu Kováčovou.
Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

d) Volba předsedy majetkové komise: 
Předsedající vyzval  členy zastupitelstva k podávání  návrhů na funkci předsedy majetkové komise.

Byly podány následující návrhy:  Předsedající navrhl zvolit  do funkce předsedy majetkové komise Lenku
Bauerovou.  Před  hlasováním  byla  dána  možnost  zastupitelům  sdělit  své  stanovisko.  Žádné  stanovisko
sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava volí předsedou majetkové komise Lenku Bauerovou.
Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

e) Volba členů finančního. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly podány

následující návrhy: 

Členka zastupitelstva Zuzana Šťastná navrhla zvolit členem finančního výboru  Janu Průšovou a Hanu
Kováčovou. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava  volí členy finančního výboru Janu Průšovou a Hanu Kováčovou.

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

f) Volba členů kontrolního výboru. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly podány

následující návrhy: 
Členka zastupitelstva Hana Kováčová navrhla zvolit  členem kontrolního výboru Edwina Trappa a

Janu Průšovou. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava volí členy kontrolního výboru Edwina Trappa a Janu Průšovou.
Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

ze dne 10.11.2014
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g) Volba členů majetkové komise. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy majetkové komise. Byly podány

následující návrhy: 
Členka zastupitelstva Lenka Bauerová navrhla zvolit  členem majetkové komise Zuzanu Šťastnou a

Edwina Trappa.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava volí členy majetkové komise  Zuzanu Šťastnou a Edwina Trappa.
Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a
nařízení  vlády  č.  37/2003  Sb.,  o  odměnách  za  výkon  funkce  členům  zastupitelstev,  v  platném  znění,
poskytována  měsíční  odměna  pro  rok  2014  a  následující  v  této  výši:  starosta  –  14  688,-  Kč/hrubého,
místostarosta 9 544,- Kč/hrubého a ostatní členové 1 275,-Kč/hrubého a to ode dne přijetí usnesení. Odměny
pro externí členy výborů budou řešeny na základě DPP po vykonané práci.  Před hlasováním nebyly členy
zastupitelstva obce podány žádné návrhy. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava v souladu s § 72 a § 84 odst.  2 písm. n) zákona o obcích stanoví

odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce pro rok 2014 a následující v této výši:
starosta – 14 688,- Kč/hrubého, místostarosta 9 544,- Kč/hrubého a ostatní členové 1 275,-Kč/hrubého
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

4  )   Schválení jednacího řádu
Předsedající  seznámil  zastupitele  se  zněním  nového  jednacího  řádu,  upozornil  na  rozdíly  oproti

předchozímu jednacímu řádu. Po projednání bylo navrženo toto usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje jednací řád v přeloženém znění.

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

5  )   Metodika o prodeji a pronájmu pozemků v obci Černava
Předsedající předložil návrh na metodiku o prodeji a pronájmu pozemků v obci Černava. Po

projednání změn návrhu proti  stávající  metodice o prodeji a pronájmu pozemků naší obce bylo
navrženo toto usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Metodiku o prodeji a pronájmu pozemků v obci Černava
Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

6  ) Kulturní akce do konce roku
a) 30. listopadu – Adventní koncert a výstava

◦ zajistí Ing. Josef Krouza a Mgr. Milena Částková v součinnosti se všemi zastupiteli

ze dne 10.11.2014
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b) 6. prosince – Mikulášská nadílka pro děti
◦ zajišťuje spolek Odbory naruby

c) 24. prosince – Zpívaní u zvonice
◦ zajistí Mgr. Milena Částková ve spolupráci se Zuzanou Šťastnou

d) 26. prosince – Koledy s dětmi
◦ zajistí Mgr. Milena Částková ve spolupráci se Zuzanou Šťastnou

e) 27. prosince – Turnaj ve stolním tenise
◦ zajistí Ing. Josef Krouza a Mgr. Milena Částková v součinnosti se všemi zastupiteli

f) 17. prosince -  Sousedské posezení
◦ zajistí Ing. Josef Krouza a Mgr. Milena Částková v součinnosti se všemi zastupiteli

7) Informace o lesích obce

Předsedající  přivítal  hospodáře lesa Jiřího Filla,  který zastupitelstvo seznámil s povinnými
úkoly lesního hospodaření. Předložil předpokládané náklady pro rok 2015, které budou zahrnuty do
rozpočtu roku 2015. Dále informoval o možnosti zisku z možné těžby.   

8) Rozpočtové opatření č. 3

Předsedající  předložil  navržené  Rozpočtové  opatření  č.  3,  které  upravuje některé  položky
příjmů a výdajů. Jedná se především o zúčtování dotace a nákladů na volby, a dále převod mezi
položkami dle skutečných výdajů a příjmů. Nejdůležitější  položkou je navýšení výdajů na 3613
5171 – rekonstrukce staré školy o 500 000,- Kč, které budou hrazeny z prostředků z minulých let.
Po projednání jednotlivých změn bylo přistoupeno ke schválení rozpočtového opatření č. 3

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Rozpočtové opatření č. 3.

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

9) Různé
a) Schválení příspěvků na dětské akce pro rok 2015

Zuzana Šťastná navrhla schválení příspěvků pro spolek Odbory naruby na dětské akce pro rok 2015, a to na
Maškarní pro děti, Dětský den a Mikulášskou besídku pro děti, ve stejné výši jako v předchozích letech ve
výši 3000,- Kč na každou akci, tj. 9 000,-Kč za rok + případné sponzorské dary určené na dětské akce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Černava  schvaluje  příspěvek  na  akce  Maškarní  pro  děti,  Dětský  den  a

Mikulášskou besídku ve výši  3000,-  Kč na každou akci, tj.  9 000,-Kč za rok + případné
sponzorské dary určené na dětské akce.

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

b) Informace o cestách
Starosta předal informace o opravách cest v letošním roce, dále byly určeny místa k opravě výmolů
v již dříve opravených cestách. 

ze dne 10.11.2014
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c) Příští zasedání OZ
Předsedající navrhl příští zasedání OZ v termínu 17.12.2014 v 17:30 h

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava souhlasí s konáním zasedání OZ v termínu 17.12.2014 v 17:30 h
Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18 bylo schváleno

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 19:30 h.

V Černavě 11.11.2014 Zapsala: Zuzana Šťastná

-----------------------------------
Ing. Josef Krouza

starosta obce

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

Vyvěšeno:_________________ Sejmuto:__________________

 

Přílohy:
• č.1 – Hlasování 
• č.2 - Rozpočtové opatření č.3

ze dne 10.11.2014
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Příloha č.1

ze dne 10.11.2014

Hlasování na zastupitelstvu obce 10.11.2014
číslo usnesení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ing.Josef Krouza + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Milena Částková + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Zuzana Šťastná + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Lenka Bauerová + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Jana Průšová + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Hana Kováčová + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ pro
 - proti
0 zdržel
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Příloha č.2

ze dne 10.11.2014

OBEC: Černava

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.   3

PŘÍJMY
SU AU § pol ÚZ schvál. uprav. zvýšení + důvod

rozpočet rozpočet snížení -
231 10 4111 98187 0,00 Kč volby 
231 10 1335 0,00 Kč 0,00 Kč odnětí funkce lesa
231 10 3419 2111 startovné
231 10 3639 3111 0,00 Kč 0,00 Kč prodej pozemku
231 10 0 1511 daň z nemovitosti

Celkové zvýšení / snížení příjmů

VÝDAJE
SU AU § pol ÚZ schvál. uprav. zvýšení + důvod

rozpočet rozpočet snížení -
231 10 6115 5139 98187 0,00 Kč 0,00 Kč volby 
231 10 3399 5169 kultura služby

231 10 6112 5194 0,00 Kč 0,00 Kč
231 10 6171 5136

231 10 6171 5172
231 10 6171 5169 služby
231 10 3745 5139 vzhled obce
231 10 3399 5222 Sdružení-žádost
231 10 3419 5171

231 10 3613 5171

Celkové zvýšení / snížení výdajů

FINANCOVÁNÍ
SU AU § pol ÚZ schvál. uprav. zvýšení + důvod

rozpočet rozpočet snížení -

Zvýšení / snížení financování

Zpracoval: Helena Plasová Schváleno:
10.11.2014 usnesením č.16

12 855,00 Kč 22 000,00 Kč
6 600,00 Kč

1 000,00 Kč 1 000,00 Kč -1 000,00 Kč
1 000,00 Kč

150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 2 600,00 Kč

31 200,00 Kč

22 000,00 Kč
19 000,00 Kč 26 500,00 Kč 6 600,00 Kč

1 000,00 Kč
dar pro zastupite-
le

15 000,00 Kč 15 000,00 Kč -1 000,00 Kč

10 000,00 Kč 10 000,00 Kč -10 000,00 Kč
programové vy-
bavení

80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 10 000,00 Kč
3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 600,00 Kč
9 000,00 Kč 11 000,00 Kč 2 500,00 Kč

40 000,00 Kč 40 000,00 Kč -2 500,00 Kč

1 500 000,00 Kč 1 486 500,00 Kč 500 000,00 Kč
navýšení z peněz 
z minulých let

531 200,00 Kč


	Zápis
	z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Černava,
	konaného dne 10. 11. 2014, od 17:30 hodin.
	

