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Zápis č.18/2020 
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, 
konaného dne 23.9.2020 od 17:30 hodin. 

 

Přítomni: 

Ing. Josef Krouza, Mgr. Milena Částková, Lenka Bauerová, Zuzana Šťastná, Jana Průšová, Vladimír Zálešák, Edwin 

Trapp 

 

Hosté:  
Helena Plasová 
 

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 7 členů 

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

zákona o obcích). 

 

Předsedající v úvodu zasedání poděkoval přítomným za přípravu a zajištění fotbalového turnaje. 
 

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. Prodej pozemku 225/6 p.p.č. k.ú. Rájec u Černavy 

5. Směna částí pozemků 678 za 679 k.ú. Černava 

6. Schválení vyplacení dotace obce na domácí ČOV 

7. Rozpočtové opatření č.5 

8. Hospodaření obce do 8/2020 

9. Výsadba aleje – brigáda 

10. Různé 

a) Dotace na kulturu od KÚ K. Vary 

b) Zrušení předkupního práva na pozemek p.p.č. 135/27 k.ú. Rájec u Černavy 

c) Projednání konání společenských akcí do konce roku 2020 

d) Dar k významnému životnímu jubileu a diamantové svatbě  

 

Výsledek hlasování: Pro 7 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 Milenu Částkovou. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovatele zápisu Edwina Trappa a Janu Průšovou a zapisovatelku 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 oznámil přítomným předání podnětu k šetření o případných nepovolených či neoprávněných stavbách 

stavebnímu odboru MěÚ v Nejdku. 

Dále seznámil přítomné se žádostí o ubytování v DS, která bude řešena OÚ, po uvolnění bytové jednotky. 

Ostatní body byly splněny nebo budou aktuálně projednávány na probíhajícím zasedání. 

 

Zastupitelstvo vzalo tyto informace na vědomí. 

 

4. Prodej pozemku p.p.č. 225/6 k.ú. Rájec u Černavy 

OZ projednalo uveřejněný záměr prodeje pozemku p.p.č. 225/6 v k.ú. Rájec u Černavy. Cena pozemku je dle Pravidel 

prodeje pozemků obce Černava stanovena na 300,- Kč/m2. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje prodej pozemku p.p.č. 225/6  k.ú.Rájec u Černavy. Cena pozemku je dle 

Pravidel prodeje pozemků obce Černava stanovena na 300,- Kč/m2. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 1 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

5. Směna částí pozemků 678 a 679 , oba k.ú. Černava 

OZ projednalo 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 schválilo směnu částí pozemků 679 za 678 v k.ú.Černava. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

      6.    Schválení vyplacení dotace obce na domácí ČOV 

Předsedající informoval zastupitelstvo, že byly podané dvě vyúčtování žádosti, které splňují požadované náležitosti a 

předložil je ke schválení zastupitelstvu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schválilo poskytnutí dotace na domácí ČOV žádosti č.1. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Černava schválilo poskytnutí dotace na domácí ČOV žádosti č.6. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 

7.   Rozpočtové opatření č.5 

Účetní obce předložila zastupitelům Rozpočtové opatření č.5.     

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Rozpočtové opatření č.5 

Výsledek hlasování: Pro7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 

8.   Hospodaření obce do 8. měsíce roku 2020 

Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí zprávu účetní obce o obecním hospodaření za prvních 8 měsíců roku 2020. 

Příjmy obce jsou k 30.8.2020 4 095204,41 Kč tj. 82% ročního plánu, výdaje 4 327 014,19 Kč tj 61% ročního plánu. Na 

účtech obce bylo k 30.8.2020 celkem 4 839 448,48 Kč. 
 

     9.    Výsadba aleje – brigáda 

 

OZ projednalo plán a harmonogram prací výsadby keřů v bývalé aleji u zvonice v Rájci. Jednotliví zastupitelé byli 

pověřeni zajištěním organizace této brigády, která se uskuteční v sobotu 17.10. 2020 od 14:00 hod. 
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10. Různé 

 

a) Dotace na kulturu od KÚ Karlovarského kraje 

OZ projednalo vrácení schválené dotace ve výši 10000,-Kč od  Krajského úřadu Karlovarského kraje na kulturní akci – 

Adventní koncert, pokud se neuskuteční do 29.11.2020. 
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje vrácení schválené dotace ve výši 10000,- Kč na kulturní akci od KÚ 

Karlovarského kraje, pokud se akce neuskuteční do 29.11.2020. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 1 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 

b) Zrušení předkupního práva na pozemek p.p.č. 135/27 k.ú. Rájec u Černavy 

Oz projednalo žádost o zrušení předkupního práva obce Černava na pozemek p.p.č. 135/27 k.ú. Rájec u Černavy. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje zrušení předkupního práva obce Černava na pozemek p.p.č. 135/27k.ú. Rájec 

u Černavy. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 
. 

c) Společenské akce do konce roku 2020 

OZ projednalo konání a případné zrušení společenských akcí do konce roku 2020. Vzhledem k nejisté situaci ohledně 

veřejných akcí konaných v uzavřených prostorech, zredukovali zastupitelé plán připravovaných akcí. 

Do konce tohoto roku se budou, pokud nenastanou žádná další opatření, tyto akce: 

10.10. 16:00 Drakiáda (změna termínu) 

30.10. 18:00 Soutěž dýní 

13.11. 17:00 Lampionový průvod 

24.12. 22:00 Zpívání u zvonice 

27.12. 10:00 Turnaj ve stolním tenise 

27.12. 18:00 Sousedské posezení 

 

d) Dar k významnému životnímu jubileu a diamantové svatbě 

Zastupitelstvo projednalo návrh na zakoupení věcného daru v hodnotě do 5000,-Kč nejstarší občance obce Černava 

k jejím jubilejním narozeninám a výročí diamantové svatby, kterou v letošním roce slaví. Dar je projevem díků za 

dlouholetou obětavou práci v obecních službách a zásluhy o zdárné fungování nově zřízeného obecního úřadu od roku 

1990. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje nákup věcného daru v hodnotě do 5000,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 

Příští zasedání obecního zastupitelstva je plánováno na 21.10.2020 

 

V Černavě 24.9.2020                                                                         Zapsala: Mgr. Milena Částková 

 

 

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

                                                               Ing. Josef Krouza, starosta obce 

 

 

 

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

Jana Průšová   - ověřovatelka                                         Edwin Trapp – ověřovatel 

  

Vyvěšeno: _____________________    Sejmuto:__________________ 


