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Zápis č. 1/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava,
konaného dne 29.1.2014, od 17:30 hodin.

Přítomni: 
Josef Krouza, Tomáš Hladký, Milena Částková, Jana Kovaříková, Zuzana Šťastná.

Omluveni:
Lenka Bauerová, Edwin Trapp,

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  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 odměn po nařízení vlády ze dne 18.12.2013, kterým se mění nařízení vlády č.37/2013 sb.
5. Peněžní dar při narození.

- změna uložení daru
- Nové podmínky odměn pro novorozence

6. Výběrové řízení – výběr dodavatele.
- oprava oken v pohostinství
- 1. etapa domu seniorů

7. Zrušení žádostí podaných na SPÚ do 1.1.2014.
8. Schválení požadavků na SPÚ na bezúplatný převod pozemků.
9. Posilovna – projednání pokračování provozu. 
10. Návrh oprav cest v roce 2014.
11. Schválení dotací.
12. Různé.

Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu: Zuzana Šťastná a Jana Kovaříková. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovateli zápisu Zuzanu Šťastnou  a Janu Kovaříkovou.

ze dne 29.1.2014
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Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

Schválení zápisu do obecní kroniky

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Černava  schvaluje  zápis  do  obecní  kroniky  předložený  kronikářem  Václavem
Pelikánem.
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 Odpadkové koše na zastávky a hřiště - požádán pan Vecko (firma AVE a.s.) o zjištění možnosti instalace
košů. Zatím dále v řízení.
 
4. Schválení odměn po nařízení vlády ze dne 18.12.2013, kterým se mění nařízení vlády č.37/2013 sb.

Předsedající předložil nové nařízení vlády ze dne 18.12.2013, po projednání možnosti změn odměn pro 
zastupitele bylo navrženo ponechání odměn ve stejné výši.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje ponechání odměn zastupitelstvu ve stejné výši jako bylo doposud.

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

5. Peněžní dar při narození

Vzhledem k náročnosti zakládání vkladních knížek na jména novorozenců budou nadále dary předávány po 
dohodě s rodiči ve dvou variantách.

- vkladem na dětské konto na jméno novorozence založeném rodiči.
- zakoupením věcného daru ve stejné hodnotě po dohodě s rodiči.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje obě varianty darů pro novorozence a to:

- vkladem na dětské konto na jméno novorozence založeném rodiči.
- zakoupením věcného daru ve stejné hodnotě po dohodě s rodiči.

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

6. Výběrová řízení – výběr dodavatele  .

a) Oprava oken v pohostinství
Z doručených nabídek firem byla vybrána firma BEST Karlovy Vary, jejíž nabídka byla jediná, která byla na
OÚ Černava zaslána do termínu.
Cena její nabídky byla 29 833,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje výběr  firmy BEST Karlovy Vary na dodávku oken do pohostinství
v Rájci.

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

ze dne 29.1.2014
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b) 1. etapa domu seniorů
Po porovnání doručených  nabídek na 1. etapu domu seniorů byla vybrána nejlevnější nabídka firmy 
KAREA s.r.o. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje výběr firmy KAREA s.r.o. pro 1. etapu domu seniorů.

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

7. Z  rušení žádostí podaných na SPÚ do 1.1.214

Z důvodu změny Územního plánu Černava navrhlo zastupitelstvo zrušení všech podaných žádostí na SPÚ do
1.1.2014

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje zrušení všech žádostí obce Černava podaných na SPÚ do 1.1.2014.

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

8. Schválení požadavků podaných na SPÚ na bezúplatný převod pozemků dle nového ÚP 

Na základě nového Územního plánu bylo navrženo požádat o bezúplatný převod těchto pozemků:

(a) na bydlení :
 k.ú. Černava 257/1 (část) t.t.p., 15092 m2
 k.ú. Černava 257/5 t.t.p. 467 m2
 k.ú. Černava 231/2 t.t.p., 3857 m2
 k.ú. Černava 609/2 t.t.p., 3690 m2
 k.ú. Černava 597/7 t.t.p., 1403 m2

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádosti na SPÚ na  bezúplatný převod uvedených pozemků
na bydlení.

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

(b) na veřejně prospěšné stavby:
 k.ú. Rájec u Černavy 233/22 t.t.p., 497 m2
 k.ú. Černava 277/4 t.t.p., 2281 m2
 k.ú. Černava 275/1 (část) orná půda, 38628 m2
 k.ú. Černava 204/1 (část) t.t.p., 53514 m2

ze dne 29.1.2014

Firmy zúčastněné výběrového řízení 
na 1. etapu opravy domu seniorů

Firma Cena s  DPH Pořadí
Karea s.r.o. 1
A5A s.r.o. 4
BAUING KV s.r.o. 3
Credostav s.r.o. 2

524 942,23 Kč
612 838,47 Kč
596 608,00 Kč
532 634,24 Kč
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádosti na SPÚ na  bezúplatný převod uvedených pozemků
na veřejně prospěšné stavby.

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno

9.   Posilovna – projednání pokračování provozu

Vzhledem k nízkému zájmu v roce 2013 (pouze jeden platící), stavu zařízení v posilovně a dále velké 
spotřebě elektrické energie na ohřev vody, bylo navrženo dočasné zastavení provozu posilovny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje dočasné uzavření provozu posilovny.

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno

10. Návrh na opravy cest v     roce 2014

Na opravu v roce 2014 byly navrženy tyto cesty:
- od Václavy Pomijové ke Karlovi Vrbovi
- od křižovatky pod p.Žiškou ke Křížům
- od bývalého obchodu k Žiškům
- od hl. silnice (směr Tatrovice) směrem k Mandousům

Na příštím zastupitelstvu budou návrhy doplněny a vybrány.

11. Schválení dotací

a) Dům pro seniory
Bude podána žádost o dotaci ve výši 500 tis. Kč a OÚ Černava vyhlásí výběrové řízení na  opravu domu
seniorů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádosti o dotaci na 1. etapu domu seniorů. 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno

b) Obecní cesty
Bude podána žádost o dotaci ve výši 500 tis. Kč na opravu obecních cest.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje  podání žádosti o dotaci na opravu obecních cest. 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno

ze dne 29.1.2014
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c) Parčík naproti pohostinství v Rájci
Bude podána žádost o dotaci ve výši 80 tis. Kč. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 80 000,-Kč na vybudování parčíku.

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno

V Černavě 2.2.2014 Zapsala: Zuzana Šťastná

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

----------------------------------- ---------------------------------
                    Zuzana Šťasná  – ověřovatel      Jana Kovaříková -  ověřovatel

Vyvěšeno:_________________ Sejmuto:__________________

ze dne 29.1.2014
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