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Zápis č. 3/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava,
konaného dne 16.4.2014, od 17:30 hodin.

Přítomni: 
Josef Krouza, Tomáš Hladký, Milena Částková, Jana Kovaříková, Zuzana Šťastná, Lenka Bauerová, Edwin
Trapp.

Hosté:
Helena Plasová, Václav Pelikán, Zdeněk Borský

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. Prodej části pozemku č. 618/1 v k. ú. Černava
5. Pronájem pozemku 142/5 v k. ú. Rájec u Černavy
6. Žádost o přidělení pozemků dle ÚP od SPÚ.
7. Výběrové řízení na cesty.
8. Žádost o samovýrobu dřeva.
9. Schválení zpětného odběru firmou EKO KOM a zajištění svozu firmou AVE CZ.
10. Dům pro seniory – podání informace
11. Připravované kulturní akce
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 Edwin Trapp a Jana Kovaříková. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovateli zápisu Zuzanu Šťastnou  a Janu Kovaříkovou.
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Všechny úkoly byly splněny nebo jsou projednány v následujících bodech.
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4. Prodej části pozemku č. 618/1 v     k. ú. Černava
Žádost o prodej části pozemku byla schválena. Náklady na geometrický plán hradí kupující.  

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje prodej části pozemku č. 618/1 v k. ú. Černava.

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

5. Pronájem pozemku 142/5 v     k. ú. Rájec u Černavy
Byla schválena žádost pana Jiříka na pronájem uvedeného pozemku. Bude sepsána nájemní smlouva.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje pronájem  pozemku č.142/5 v k. ú. Rájec u Černavy.

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

6  .   Žádost o přidělení pozemků dle ÚP od SPÚ.
Na základě územního plánu požádáme o bezúplatné přidělení pozemků pro bydlení od Státního 
pozemkového úřadu a to pozemky 241/1 a 225/1 v k.ú. Rájec u Černavy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádostí o bezúplatné přidělení pozemků 241/1 a 225/1 v k.ú.
Rájec u Černavy dle ÚP od SPÚ.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

7.   Výběrové řízení na cesty

Z navržených variant cest byla pro náročnost vybrána cesta ke Křížům cca 800 m2 a drobné opravy, na které 
bude vyhlášeno výběrové řízení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje vyhlášení výběrového řízení na opravu cest.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

8. Žádost o samovýrobu dřeva.

Na  základě  žádosti  o  samovýrobu  bylo  navrženo  projednání  se  správcem  lesa  o  vyčlenění  dřeva  na
samovýrobu a zřízení pořadníku. Dle vyjádření správce lesa bude stanovena cena a množství.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje projednání samovýroby dřeva se správcem a zřízení pořadníku.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 7 bylo schváleno

9. Schválení zpětného odběru firmou EKO KOM a zajištění svozu firmou AVE CZ.
Byl  předložen návrh smlouvy a jeho dodatek č.1 firmou EKO-KOM, a.s.  o zajištění  zpětného odběru a
využití odpadů z obalů a zajištění svozu firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Černava  schvaluje  návrh  smlouvy  a  jeho  dodatek  č.1  firmou EKO-KOM,  a.s.  o
zajištění  zpětného  odběru  a  využití  odpadů  z  obalů  a  zajištění  svozu  firmou  AVE  CZ  odpadové
hospodářství s.r.o.

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

10. Dům pro seniory – podání informace
Tomáš Hladký podal informace o stavu a průběhu první etapy stavby Domu pro seniory. První etapa je téměř
dokončena. 

Ve druhé etapě budou vypsány výběrová řízení na rozvody (elektro a voda + kanalizace)
Dále bude připravena třetí etapa se zaměřením na dotace.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje vyhlášení druhé etapy na rozvody Domu pro seniory.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

11. Připravované kulturní akce
O víkendu 20.4.2014 se  koná Velikonoční výstava se soutěží, akci zajistí Milena Částková ve spolupráci
s ostatními.

V Černavě 16.4.2014 Zapsala: Zuzana Šťastná

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

----------------------------------- ---------------------------------
                    Edwin Trapp  – ověřovatel          Jana Kovaříková -  ověřovatel

Vyvěšeno:_________________ Sejmuto:__________________
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