
  34. zasedání OZ Černava 4.5.2022 

 

Zápis č.34/2022 
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, 
konaného dne 04.05.2022 od 17:30 hodin. 

 

Přítomni:  Zuzana Šťastná, Mgr. Milena Částková, Jana Průšová, Vladimír Zálešák, Lenka Bauerová, 

                   Edwin Trapp 

Omluveni:  Monika Kratochvílová 

 

Hosté:   Helena Plasová, Roman Jetenský 

 

1. Zahájení zasedání a schválení programu zastupitelstva obce 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Černava (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30 hodin starostkou obce 

Zuzanou Šťastnou, která z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že přítomno je 6 členů 

zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 

zákona o obcích).  

 

         2.  Schválení programu: 

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a 

v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Nikdo z přítomných neprojevil zájem o doplnění programu 

 zasedání, proto předsedající dala hlasovat o návrhu programu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje následující program zasedání: 

 

1. Zahájení a schválení programu OZ 

2. Volby ověřovatelů a zapisovatele zápisu 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání  

4. Rozpočtové opatření č.3 

5. Žádost o prodej části pozemku 231/2 v k.ú.Černava 

6. Žádost o připojení na ČOV v Rájci 

7. Žádost o zřízení veřejného osvětlení 

8. Návrh právního vymáhání uvolnění pozemků obce 

9. Informace o provedených pracích 

10. Informace o konání voleb v září 2022 (zastupitelstvo a senát) 

11. Informace o kontrole krizového řízení 

12. Plán prací do letních prázdnin 

13. Kulturní akce do 8/2022 

14. Různé 

A) Souhlas se stavbou 

B) Revokace Usnesení č. 9 z 3.6.2020  

C) Řešení dopravního značení v obci 

 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Vladimíra Zálešáka a Janu Průšovou, zapisovatelkou Mgr. Milenu 

Částkovou. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovatele zápisu Vladimíra Zálešáka a Janu Průšovou a zapisovatelku 

Mgr. Milenu Částkovou. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

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

 

Předsedající provedla kontrolu usnesení ze zasedání č. 33/2022 a konstatovala, že projednávané body byly převážně 

splněny, nebo budou aktuálně projednávány na dnešním zasedání.  

Obecní zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

 

 

4. Rozpočtové opatření č.3 

Zastupitelstvo projednalo Rozpočtové opatření č.3 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Rozpočtové opatření č.3. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

 

5. Žádost o prodej části pozemku 231/2 k.ú. Černava 

 

Zastupitelstvo obce Černava projednalo žádost o prodej části pozemku č.231/2 k.ú.Černava, cca 287 m2, viz nákres. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje záměr prodeje části pozemku č.231/2 k.ú. Černava, cca 287 m2, viz nákres. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

 

6. Žádost o připojení na obecní ČOV v Rájci a povolení vjezdu přes obecní pozemek 

 

Zastupitelstvo obce Černava projednalo žádost o připojení na obecní ČOV v Rájci a povolení vjezdu přes obecní pozemek 

na parcelu p.p.č. 331/5 k.ú.Rájec u Černavy. 

 

Návrh usnesení: 

A/ Zastupitelstvo obce Černava schvaluje připojení plánované novostavby na pozemku 34/1 k.ú. Rájec u Černavy na 

obecní ČOV. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

 
B/ Zastupitelstvo obce Černava schvaluje povolení vjezdu na parcelu č. 34/1 k.ú. Rájec u Černavy přes obecní pozemek 

p.p.č 331/5 k.ú. Rájec u Černavy. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

 

7. Žádost o zřízení veřejného osvětlení 

 

OZ projednalo žádost o zřízení veřejného osvětlení. OZ určilo místa pro umístění osvětlení a to: 2ks lamp mezi domy č.p. 

124 a 88 v Černavě, k domu č.p.105 Černava z hlavní silnice 3 ks, 1 ks u č.p.59 v Rájci a 2 ks od č.p.83 k č.p.2 v Rájci. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje nákup 8 lamp veřejného osvětlení. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 
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8. Návrh právního vymáhání uvolnění pozemků obce 

 

OZ projednalo návrh na právní vymáhání uvolnění pozemků, které jsou v majetku obce a ušlé nájemné. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje návrh na právní vymáhání uvolnění pozemků obce a ušlé nájemné. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Informace o provedených pracích  

OZ projednalo seznam provedených prací od začátku roku 2022: oprava komunikací, fasáda budovy bývalé hasičárny,  

výměna sprchových koutů v DS. OZ rovněž projednalo potřebu výměny vstupních dveří v DS. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje výměnu vstupních dveří v DS firmou PL Plast - Ladislav Plch. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. Informace o konání voleb v září 2022 /zastupitelstvo a senát/ 

 

OZ vzalo na vědomí informaci o konání voleb 23. a 24. září 2022. 

 

11. Informace o kontrole krizového řízení 

 

OZ vzalo na vědomí informaci o chystané kontrole krizového řízení. 

 

12. Plán prací do letních prázdnin 

 

OZ vzalo na vědomí plán prací, které mají být provedeny do konce prázdnin 2022: Dokončení kontejnerového stání 

v Černavě, na hřišti v Rájci oprava oplocení, altán, stůl na stolní tenis, u zvoničky gabionová stěna, úpravy podlahy a 

schodiště v muzeu. 

 

13. Kulturní akce do 8/2022 

 

OZ vzalo na vědomí informace o chystaných kulturních akcích: 4.6.2022 – Den dětí, 27.8.2022 Slavnostní otevření hřiště 

v Rájci – fotbalový turnaj, volejbalový turnaj, country hudba. 

 

14. Různé  

 

A) Souhlas se stavbou rekreačního domku u nádrže v Kobelci. 

OZ projednalo souhlas se stavbou rekreačního domku na p.p.č213/1 k.ú.Rájec u Černavy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje stavbu rekreačního domku na p.p.č 213/1 k.ú.Rájec u Černavy. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

 

B) Žádost o revokaci Usnesení č. 9 z 3.6.2020 a schválení záměru směny pozemků p.p.č. 266/20 díl „a“, 648/3 

k.ú.Černava za p.p.č. 266/19 díl „c“ k.ú.Černava. 

 

Zastupitelstvo obce projednalo na základě námitky žadatele o směnu pozemků  

a) Revokaci Usnesení č. 9 z 30.6.2020 

b) Schválení záměru směny pozemků p.p.č. 266/20 díl „a“ a 648/3 k.ú. Černava za p.p.č. 266/19 díl „c“ k.ú.Černava. 

 

Návrh usnesení: 

a) Zastupitelstvo obce Černava schvaluje revokaci Usnesení č. 9 z 30.6.2020 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

b) Zastupitelstvo obce Černava schvaluje záměr směny pozemků p.p.č. 266/20 díl „a“ a 648/3 k.ú.Černava za 

p.p.č. 266/19 díl „c“ k.ú.Černava. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
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Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

 

C) Řešení dopravního značení v obci 

 

OZ projednalo řešení dopravního značení v obci a rozhodlo respektovat dosavadní úzus využívání pravidel silničního 

provozu v obci bez instalování dalších dopravních značek. 

 

 

Termín konání příštího zasedání OZ - 29.6.2022 

 

 

 

V Černavě 7.5.2022                                     Zapsala: Mgr. Milena Částková 

 

 

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

Zuzana Šťastná, starostka obce Černava 

 

 

 

 

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

Jana Průšová   - ověřovatelka                                        Vladimír Zálešák – ověřovatel 

 

 

 

 

Vyvěšeno: _____________________                 Sejmuto:__________________ 


