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Zápis č.17/2020 
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, 
konaného dne 19.8.2020, od 17:30 hodin. 

 

Přítomni: 

Ing. Josef Krouza, Zuzana Šťastná, Jana Průšová, Vladimír Zálešák, Edwin Trapp 

 

Omluveni: 

Mgr. Milena Částková, Lenka Bauerová, 

 

 

Hosté:  

Helena Plasová, Roman Jetenský 
 

 

Zahájení zasedání a schválení programu zastupitelstva obce 

 

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

obce Ing. Josefem Krouzou („dále jako „předsedající“). 

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 5 členů 

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

zákona o obcích). 
 

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. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

 

1. Zahájení a schválení programu OZ 

2. Volby ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

4. Záměr části směny pozemku 679 za 678 k.ú. Rájec u Černavy 

5. Rozpočtové opatření č.4 

6. Informace o řešení neoprávněných staveb v obci. 

7. Žádost o ubytování v domě seniorů. 

8. Různé: 

a) Žádost o prodej pozemku 225/6 k.ú. Rájec u Černavy 
b) Žádost o zastřešení pronajatého pozemku 
c) Zrušení předkupního práva na pozemku 57/8 k.ú. Rájec u Černavy 
d) Info o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření 2020 
e) Snížení dotace z rozpočtu obce pro Odbory naruby 

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Edwina Trappa a Janu Průšovou, zapisovatelkou Helenu Plasovou. 
 

Návrh usnesení: 

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

Plasovou. 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

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

Předsedající upozornil na chybu ve schválení prodeje pozemku č.275/4 k.ú. Černava v bodě 7, usnesení č.6 a proto 

navrhuje revokaci tohoto usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje revokaci, a tedy zrušení bodu 7, usnesení č.6 prodeje pozemku 275/4 k.ú. 

Černava. 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

Dále předsedající upozornil na prodej tiskárny RICOH. O tuto tiskárnu v hodnotě 5 000,- Kč neprojevil nikdo zájem. 

Na obec byla doručena žádost o tuto tiskárnu za 2 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že je tiskárna nevyužitá, starosta 

navrhuje prodej této tiskárny za tuto cenu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje prodej tiskárny RICOH za cenu 2000,- Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

Ostatní body byly splněny. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

 

4. Záměr části směny pozemku 679 za 678 k.ú. Rájec u Černavy 

OZ projednalo žádost o směnu části pozemku 679, který je zapsán na LV č.249 za část pozemku 678 k.ú. Černava, 

který je v majetku obce, viz kopie GP v záměru směny. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava projednalo návrh vyvěšení záměru směny částí pozemků 679 za 678 v k.ú.Černava. 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

5. Rozpočtové opatření č.4 

Účetní obce předložila zastupitelům Rozpočtové opatření č.4     

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Rozpočtové opatření č.4 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

6. Informace o řešení neoprávněných staveb v obci. 

 

OZ projednalo informace o nepovolených či neoprávněných stavbách na pozemcích 57/4 k.ú. Rájec u Černavy a  17/3 

k.ú. Černava a nechá oprávněnost těchto oznámení prověřit Odbor Stavebního úřadu města Nejdek. 

 

Zastupitelé vzali informaci na vědomí 

 

7. Žádost o ubytování v domě seniorů. 

ZO projednalo žádost o pronájem bytu v domě seniorů. Vzhledem k zdravotnímu stavu žadatele, je třeba prověřit, zda 

by byl schopen užívat byt v prvním patře, případně prověřit jiné možnosti ubytování. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje pronájem bytu č.8 v případě, že žadatel doloží lékařskou zprávu o schopnosti 

tento byt užívat.  

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 
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13. Různé 

 

a) Žádost o prodej pozemku 225/6 k.ú. Rájec u Černavy 

Starosta předložil žádost o prodej pozemku 225/6 v k.ú. Rájec u Černavy. Pozemek je nabízen dle Pravidel prodeje 

pozemků. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje záměr prodeje pozemku 225/6 v k.ú. Rájec u Černavy. 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 1 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

b) Žádost o zastřešení pronajatého pozemku 

Oz projednalo žádost o zastřešení karavanu na pronajaté části pozemku 73/1 k.ú. Černava. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje zastřešení karavanu dle plánku na pronajaté části pozemku 73/1 k.ú. 

Černava. 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

. 
c) Zrušení předkupního práva na pozemku 57/8 k.ú. Rájec u Černavy 

OZ projednalo žádost o zrušení předkupního práva na pozemku 57/8 k.ú. Rájec u Černavy. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje zrušení předkupního práva na pozemku 57/8 k.ú.Rájec u Černavy. 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

d) Info o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření 2020 

Starosta předložil zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření. 

 

Zastupitelé vzali zprávu na vědomí 

 

e) Snížení dotace z rozpočtu obce pro Odbory naruby 

Odbory naruby upozornily na to, že se plánované akce Dětský den a Mikuláš, vzhledem ke koronavirové krizi, 

nekonají, a proto žádají o snížení dotace a to o 6000,- Kč, tedy na 3000,- Kč na rok 2020. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje snížení dotace z obecního rozpočtu na 3000,- Kč místo plánovaných 9000,- 

Kč. 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

Příští zasedání obecního zastupitelstva je plánováno na 10.9.2020. 

 

 

 

V Černavě 26.8.2020                                                                         Zapsala: Helena Plasová 

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

                                                               Ing. Josef Krouza, starosta obce 

 

 

 

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

Jana Průšová   - ověřovatelka                                         Edwin Trapp – ověřovatel 

 

 

 

Vyvěšeno: _____________________    Sejmuto:__________________ 


