
 2. zasedání OZ Černava 1.11.2022 

 

Zápis č.  2/2022 
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, 
konaného dne 01.11.2022 od 17:00 hodin. 

 

Přítomni: Zuzana Šťastná, Mgr. Milena Částková, Vladimír Zálešák, Lenka Bauerová, Edwin Trapp,  

                   Mgr. Dagmar Šimková, Jakub Kovařík 

 

Hosté:  Jaroslava Zálešáková, Helena Plasová 

 

1. Zahájení zasedání a schválení programu zastupitelstva obce 

Zasedání Zastupitelstva obce Černava (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00 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. Dotace obce na domovní ČOV pro RD 

5. Schválení žádosti o dotace na dětské akce spolku Odbory naruby 

6. Návrh na změnu webových stránek obce 

7. Mobilní rozhlas 

8. Informace o dokončených pracích 

9. Kultura do konce roku 2022 

10. Návrh kulturních akcí na rok 2023 

11. Černavan 

12. Různé 

 
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 Jakuba Kovaříka, zapisovatelkou  

Mgr. Milenu Částkovou. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovatele zápisu Edwina Trappa a Jakuba Kovaříka a zapisovatelku 

Mgr. Milenu Částkovou. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

Předsedající provedla kontrolu usnesení ze zasedání č. 1/2022 a konstatovala, že projednávané body byly převážně 

splněny, nebo budou aktuálně projednávány na dnešním zasedání.  

Obecní zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 
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4. Dotace obce na domovní ČOV pro RD 

OZ projednalo přehodnocení výše dotací na výstavbu ČOV pro rodinné domy. Vzhledem k nižšímu zájmu stavitelů 

byla navržena celková výše dotací pro rok 2023 pro 3 žadatele ve výši celkem ve výši 60 000,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje dotace na domovní ČOV pro 3 rodinné domy na rok 2023 v celkové výši 60 000,-Kč 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

5. Schválení žádosti o dotaci na dětské akce spolku Odbory naruby. 

Zastupitelstvo obce Černava projednalo žádost o dotaci na dětské akce spolku Odbory naruby na rok 2023 ve výši 

13 000,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje dotaci na dětské akce spolku Odbory naruby na rok 2023 ve výši 13 000,-Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

6. Návrh na změnu webových stránek obce 

Zastupitelstvo obce Černava vzalo na vědomí informaci o chystané změně webových stránek obce. 

. 

 

7. Mobilní rozhlas 

Předsedající seznámila přítomné zastupitele přípravou zapojení obce do služby Munipolis, přístupnou přes mobilní 

telefony od roku 2023. Roční náklady činí 11 880,-Kč.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje od roku 2023 využívání služby Munipolis přes mobilní telefony pro obec a 

občany, s náklady 11 880,- Kč ročně. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

8. Informace o dokončených pracích 

Starostka obce seznámila přítomné s dalšími ukončenými plánovanými pracemi v obci, dále ještě probíhají: 

- instalace kamer u kontejnerů, 

- zapojení 4 nových lamp veřejného osvětlení, 

- zálohování dat. 

 

9. Kultura do konce roku 2022 

Přítomní zastupitelé projednali konání kulturních akcí do konce roku 2022: 

 

11.11. 2022 Lampionový průvod 

27.11. 2022 Adventní výstava a koncert 

 3.12.  2022 Mikuláš pro děti 

24.12. 2022 Zpívání u zvonice 

 

10. Návrh kulturních akcí na rok 2023 

OZ projednalo plán společenských akcí na rok 2023: 

 

14.1.2023  Turnaj ve stolním tenise 

14.1.2023 Posezení se spoluobčany 

28.1.2023 Ples – Odbory naruby 

18.3.2023 Maškarní pro děti 

  9.4.2023 Velikonoční výstava 

15.4.2023 Jarní úklidová brigáda 

30.4.2023 Pálení čarodějnic 

  1.5.2023 Májový průvod 

13.5.2023 Otevření nové sezóny muzea 

  3.6.2023 Den dětí 

26.8.2023 Turnaj ve fotbale, volejbale a muzika 

  9.9.2023 Letní kino 

23.9.2023 Drakiáda 

7.10.2023 Pyžamová zábava 
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27.10.2023 Výstava dýní 

10.11.2023 Lampionový průvod 

  2.12.2023 Mikulášská pro děti 

  3.12.2023 Adventní výstava a koncert 

24.12.2023 Zpívání u zvonice 

 

11. Černavan 

Zastupitelé byli seznámeni s obsahem nového čísla Černavanu, který bude vydán v listopadu a doplněn o případné další 

náměty členů OZ. 

 

12. Různé 

 

A) Územní plán 

OZ projednalo pověření vybraného určeného zastupitele pro jednání při pořizování územně plánovací 

dokumentace.  

 
Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Černava schvaluje pověření starostky obce Zuzany Šťastné jako vybraného určeného zastupitele 

pro jednání při pořizování územně plánovací dokumentace  
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

B) Projektová dokumentace na rekonstrukci obecních vodních ploch 

OZ projednalo zadání geodetických prací na opravu vodní plochy rybníku „Karčák“ p.p.č. 248/6 k.ú. 

Černava kanceláři pí. Mádlové. 

 

Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Černava schvaluje zadání geodetických prací na opravu vodní plochy rybníku p.p.č. 248/6 

V k.ú. Černava pí. Mádlové. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

 

 

 

V Černavě 8.11.2022        Zapsala: Milena Částková 

 

 

 

 

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

Zuzana Šťastná, starostka obce Černava 

 

 

 

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

Jakub Kovařík   - ověřovatel                                        Edwin Trapp – ověřovatel 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: _____________________                 Sejmuto:__________________ 


