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Zápis č. 6/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava,
konaného dne 9.9.2014, od 17:00 hodin.

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

Omluveni:
Milena Částková.

Hosté:
Helena Plasová, Václav Pelikán.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Černava (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00 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 dodatku opravy dalších cest v Černavě.
5. Společná žádost o odkoupení části pozemnku č. 591/1.
6. Žádost o pokácení stromu na obecním pozemku.
7. Žádost o instalaci dopravního zrcadla.
8. Informace  o volbách do zastupitelstev obcí.
9. Různé

Výsledek hlasování:   Pro 6  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 Janu Kovaříkovou  a Edwina Trappa.
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3.   Kontrola usnesení z minulého zasedání.

a) dětské hřiště – budou dokončeny terénní úpravy a přípravy na oplocení hřiště.

Ostatní body byly splněny.
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4.   Schválení dodatku opravy dalších cest v Černavě.
Na základě rozpočtovaných financí byly navrženy opravy dalších cest (u Vecků a k Mandousům), které byly 
připraveny v dodatku smlouvy na opravu cest firmy p. Dolejše. Povrh cest bude upraven stejně jako u cesty ke 
Křížům. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje dodatek smlouvy p. Dolejše na opravu obecních cest.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

5. Společná žádost o odkoupení části pozemku č. 591/1
Byla doručena žádost rodiny Hladkých o odkoupení části pozemky pod „ mezideponií“ z důvodu zachování 
zalesněné zóny jako protihlukové a protiprašné bariéry v případě využití prostoru ke skládkování nebo jiným 
technickým využitím. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje prodej pozemku č. 591/1 v k.ú Černava

Výsledek hlasování:   Pro 2 Proti  2 Zdrželi se 2
Usnesení č. 3 nebylo schváleno

Hlasování o prodeji bylo nerozhodné a proto byla žádost přeložena na příští zasedání až bude lichý počet 
zastupitelů a bude možné rozhodnout. 

6  .     Žádost o pokácení stromu na obecním pozemku.

Byla doručena žádost paní Glázrové o pokácení stromu na obecním pozemku, který ohrožuje elektické
vedení a mohlo by dojít k jeho přerušení. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje pokácení stromu na obecním pozemku.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

7  .   Ž  ádost o instalaci dopravního zrcadla.

Pan Petr Ullman požádal o instalaci dopravního zrcadla na křižovatku u Franzů. K uvedené žádosti bude 
provedeno místní šetření a rozhodnuto bude na příštím zastupitelstvu.

8  .   Informace  o volbách do zastupitelstev obcí.
Byly podány informace o konání komunálních voleb konaných 10. a 11. 10. 2014. Kandidátů do zastupitelsva je
7.

9. Různé
 a) Zimní údržba komunikací
Pokud bude pan Dolejš souhlasit s prodloužením smlouvy na zimní údržbu konunikací v obci za stejných 
podmínek jako v předchozím období, bude mu smlouva prodloužena na následující uimní sezónu 2014/2015.

 b) Rozpočtové opatření č. 2
Na základě rozdílů mezi skutečnými a předpokládanými příjmy a výdaji bylo připraveno rozpočtové opatření č. 
2, viz příloha.

Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Černava schvaluje rozpočtové opatření č.2.

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

c) Státní pozemkový úřad Karlovy Vary zaslal výzvu k vyhotovení geometrických plánů ohledně žádostí obce
       o převod pozemků č. 275/1, 204/1, 257/1 v k.ú. Černava a 225/1, 241/1 v k.ú. Rájec u Černavy. Vzhledem
       ke krátkému termínu vyhotovení GP (veškeré ověřené materiály do 60 dnů) zastal starosta obce poptávku 

třem geodetickým kancelářím.
1. Geod.kancelář Ivana Mádlová – neposlala nabídku
2. Geod.kancelář Jitka Tomandlová – celková cena 38 100,- Kč
3. Geod.kancelář März - Buchta - Skořepa – 25 000,- Kč + cca 5 000,- za plastové mezníky

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava dodatečně schvaluje vyhotovení GP firmu März - Buchta – Skořepa.

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

d) Vyhlášení výběrového řízení na 3. etapu stavební práce – dokončení opravy domu pro seniory
výběrové řízení bude vyvěšeno pouze na internetu s termínem předání nabídek do 2.10.2014

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje  vyhlášení výběrového řízení na 3. etapu stavební práce – dokončení
opravy domu pro seniory.

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

e) Vyhlášení výběrového řízení na vrt pro zdroj vody pro dům pro seniory
Výběrové řízení bude vyvěšeno pouze na internetu s termínem předání nabídek do 2.10.2014.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje výběrového řízení na vrt na zdroj vody pro dům pro seniory.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

f) Černavan
Černavan bude vydán v říjnu po konaných komunálních volbách.

V Černavě 10.9.2014 Zapsala: Zuzana Šťastná

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

----------------------------------- ---------------------------------
                    Edwin Trapp  – ověřovatel          Jan Kovaříková -  ověřovatel

Vyvěšeno:_________________ Sejmuto:__________________
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