
  35. zasedání OZ Černava 29.6.2022 

 

Zápis č.35/2022 
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, 
konaného dne 29.06.2022 od 17:30 hodin. 

 

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

                   Edwin Trapp, Monika Kratochvílová 

 

Hosté:   Helena Plasová, Václav Pelikán st.,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 7 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.4 

5. Prodej části pozemku 231/2 v k.ú.Černava 

6. Směna pozemků p.p.č.266/20 díl „a“ a 648/3 k.ú.Černava za 266/19 díl „c“ k.ú.Černava 

7. Informace o pojištění majetku obce 

8. Informace o vyúčtování elektřiny objektů obce 

9. Různé 

a) Schválení přijetí dotace 

-  na opravy silnic 

-  na kulturu 

 b) Žádost o povolení umístění solárních panelů 

 c) Studny – čištění 

 d) Informace o probíhajících pracích 

 e) Činnost Městské policie Nejdek 

 f)  Předání obecní kroniky 

 g)  Akce připravované do konce volebního období 

 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Edwina Trappa a Janu Průšovou, zapisovatelkou Mgr. Milenu Částkovou. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovatele zápisu Edwina Trappa a Janu Průšovou a zapisovatelku  

Mgr. Milenu Částkovou. 
Výsledek hlasování: Pro 7 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.4 

Zastupitelstvo projednalo návrh Rozpočtového opatření č.4. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Rozpočtové opatření č.4. 
Výsledek hlasování: Pro 7 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. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje prodej části pozemku č.231/2 k.ú. Černava. Nabídková povinnost splněna – 

vyvěšeno 10.5.2022 – 29.6.2022. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

6. Směna pozemků p.p.č. 266/20 díl  “a“ a 648/3 k.ú. Černava za 266/19 díl „c“  k.ú. Černava 

 

Zastupitelstvo obce Černava projednalo směnu pozemků p.p.č.266/20 díl „a“ a 648/3 k.ú. Černava za 266/19 díl „c“ 

k.ú. Černava. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje směnu pozemků p.p.č.266/20 díl „a“ a 648/3 k.ú. Černava za 266/19 díl „c“ 

k.ú. Černava. Nabídková povinnost splněna – vyvěšeno od 10.5.2022 – 29.6.2022. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

7. Informace o pojištění majetku obce 

 

Předsedající seznámila přítomné zastupitele se změnami rozsahu pojištění obecního majetku. Informaci vzali zastupitelé  

na vědomí. 

 

8. Informace o vyúčtování elektřiny objektů obce 

Starostka obce seznámila přítomné s obecními výdaji za spotřebu el. energie. Tuto informaci vzali zastupitelé 

na vědomí. 

 

9. Různé 

 

A)  Schválení přijetí dotace 

 

a) Na opravy silnic 

Zastupitelstvo obce Černava projednalo přijetí dotace ve výši 250 000,-Kč na opravy silnic od KÚ 

Karlovarského kraje. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje přijetí dotace ve výši 250 000,-Kč na opravy silnic od KÚ 

Karlovarského kraje. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 
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b) Na kulturu 

 

Zastupitelstvo obce Černava projednalo přijetí dotace ve výši 10 000,-Kč na kulturu od KÚ 

Karlovarského kraje. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje přijetí dotace ve výši 10 000,-Kč na kulturu od KÚ Karlovarského 

kraje. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

B) Žádost o povolení umístění solárních panelů 

 

Zastupitelstvo obce Černava projednalo žádost na povolení umístění solárních panelů přiléhajících     

k hranici pozemků p.p.č. 123/1 a 121/1, oba k.ú. Rájec u Černavy.    

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje povolení umístění solárních panelů přiléhajících k hranici pozemků 

p.p.č. 123/1 a 121/1, oba k.ú. Rájec u Černavy.    

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0    

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

C) Studny – čištění 

OZ vzalo na vědomí informaci o stavu obecních studní a přijatém opatření zkontrolovat je  

 a opravit. 

 

D) Informace o probíhajících pracích 

Předsedající seznámila zastupitele s harmonogramem plánovaných prací během školních prázdnin: 

Herní prvky na hřišti v Rájci, gabionová zeď u zvonice, nátěr zvonice, zastřešení kontejnerového stání a 

zastávek, vstupní dveře u DS, podlaha v muzeu. 

Tuto informaci vzali přítomní zastupitelé na vědomí. 

 

E) Činnost Městské policie Nejdek 

Starostka obce informovala přítomné zastupitele o smluvní činnosti Městské policie Nejdek na území 

obce Černava. Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. 

 

F) Předání obecní kroniky 

Kronikář Václav Pelikán předložil obecní kroniku ke kontrole s tím, že doplní chybějící aktuality a 

odevzdá kroniku do konce srpna 2022. Starostka obce poděkovala kronikáři za třináctileté vedení 

obecní kroniky. 

 

G) Akce plánovaná do konce volebního období 

 

Slavnostní otevření hřiště v Rájci 27.8.2022: Turnaj ve fotbale 9:00 zápis -10:00 výkop 

               Volejbal 

                Hudební produkce 

 

 

Termín konání příštího zasedání OZ – 7.9.2022 

 

 

V Černavě 4.7.2022                                     Zapsala: Mgr. Milena Částková 

 

 

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

Zuzana Šťastná, starostka obce Černava 

 

 

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

Jana Průšová   - ověřovatelka                                        Edwin Trapp – ověřovatel 

 

 

Vyvěšeno: _____________________                 Sejmuto:__________________ 


