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Zápis č.15/2020 
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, 
konaného dne 6.5.2020, od 17:30 hodin. 

 

Přítomni: 

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

Trapp 

 

 

Hosté: Helena Plasová, Jaroslava Kozáková, Monika Kozáková, 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 7 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. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. 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. Informace o odstoupení z výběrového řízení – oprava místních komunikací. 
5. Žádost o vyasfaltování pozemku 532/2 k.ú.Rájec u Černavy. 

6. Žádost o pronájem pozemku 532/2 k.ú.Rájec u Černavy. 
7. Záměr pronájmu 244 k.ú. Černava. 

8. Žádost o pronájem pozemku 275/4 k.ú.Černava 

9. Žádost o pokácení stromů na obecním pozemku 233/8 k.ú.Rájec u Černavy. 

10. Žádost o prodej pozemku 57/11 k.ú.Rájec u Černavy. 

11. Záměr pronájmu sálu v Rájci. 

12. Záměr prodeje tiskárny RICOH Aficio MP C2030 

13. Rozpočtové opatření č.2 

14. Akce do konce roku 2020. 

15. Různé: 

a) Záměr směny pozemků 648/3 s pozemkem 266/19 k.ú.Černava dle GP 
b) Prodej části pozemku 57/4 k.ú.Rájec u Černavy 
c) Výběrové řízení na opravu sálu 

 

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 konstatoval splnění bodů vyplývajících z usnesení z minulého a předminulého zasedání obce, případně 

jejich projednání v programu stávajícího zasedání OZ.  

V zápise č.13 bod 10c) b) Žádost o pronájem části pozemku p.p.č.234/2 k.ú.Černava o velikosti 270 m2– vzhledem ke 

splnění podmínek vyvěšení záměru pronájmu 5.2.2020 – 26.2.2020 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje pronájem pozemku 234/2 k.ú.Černava 270 m2. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

 

4. Informace o odstoupení z výběrového řízení – cesty. 

Předsedající informoval zastupitele o odstoupení firmy AZ VIA s.r.o. z výběrového řízení na opravu místních 

komunikací. Dle výběrového řízení schváleného dne  1.4.2020 na 14.zasedání byla další v pořadí firma Silnice Chmelíř 

s.r.o., která opravu cesty provede. 

 

Oz bere na vědomí. 

 

5. Žádost o vyasfaltování pozemku 532/2 k.ú.Rájec u Černavy. 

Tento úsek cesty byl vyasfaltovaný v rámci akce opravy místních komunikací. 

 

6. Žádost o pronájem pozemku 532/2 k.ú.Rájec u Černavy. 

Zastupitelům byla předložena žádost na pronájem části pozemku 532/2 v k.ú.Rájec u Černavy.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje záměr pronájmu pozemku 532/2 v k.ú.Rájec u Černavy. 

Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 7 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 nebylo schváleno 

 

7. Záměr pronájmu 244 k.ú. Černava. 

 

Obec v roce 2019 koupila pozemek 244 v k.ú.Černava, který by nyní chtěla nabídnout k pronájmu a proto vyhlašuje 

záměr pronájmu na tento pozemek. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje záměr pronájmu pozemku 244 v k.ú.Černava. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

8. Žádost o pronájem pozemku 275/4 k.ú.Černava 

 

Obci byla podána žádost o pronájem pozemku 275/4 v k.ú.Černava. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje záměr pronájmu pozemku 275/4 v k.ú.Černava 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 nebylo schváleno 

 

9. Žádost o pokácení stromů na obecním pozemku 233/8 k.ú.Rájec u Černavy. 

 

Předsedající seznámil zastupitele se žádostí o pokácení stromů, které jsou na obecním pozemku. Vzhledem k tomu, že 

je to lesní pozemek, byla žádost projednána s lesním hospodářem, který proti pokácení nemá námitek. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje pokácení 4 ks stromů na pozemku 233/8 v k.ú.Rájec u Černavy. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 
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10. Žádost o prodej pozemku 57/11 k.ú.Rájec u Černavy. 

 
Zastupitelům byla předložena žádost o koupi pozemku 57/11 v k.ú.Rájec u Černavy. Žádost na tento pozemek je 

podána již podruhé stejným zájemcem a zastupitelé jsou toho názoru, že pozemek slouží jako přístupová cesta na 

pozemek 57/2 k.ú.Rájec u Černavy, a proto nehodlá tento pozemek prodávat. 
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje záměr prodeje pozemku 57/11 v k.ú.Rájec u Černavy. 

Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 7 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 nebylo schváleno 

 

11. Záměr pronájmu sálu v Rájci. 

 

Obec má v úmyslu pronajmout sál, který je součástí Pohostinství v Rájci. Sál nebyl do této chvíle v nájmu nájemcům 

pohostinství z důvodu čerpání dotace, která byla na opravu tohoto sálu.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje záměr pronájmu kulturního sálu v Rájci. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

12. Záměr prodeje tiskárny RICOH Aficio MP C2030 

 

Obec si pronajala novou tiskárnu na provoz úřadu a stávající tiskárnu RICOH Aficio MP C2030. Tiskárna je 10 let stará 

a tisk je možný až na A3. 
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje záměr prodeje tiskárny RICOH Aficio MP C2030. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

13. Rozpočtové opatření č.2 

 

Účetní obce předložila rozpočtové opatření č.2 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Rozpočtové opatření č.2 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

14. Akce do konce roku 2020. 

 

Plánované akce od června se budou konat dle návrhu, pokud to situace ohledně pandemie koronaviru dovolí. 

V době mimořádných opatření bude plán akcí stále aktualizovaný. Nejbližší akcí je cyklovýlet, který se bude konat 

a veškeré informace budou na plakátech a internetových stránkách obce. 
 

15. Různé: 

 

a) Záměr směny pozemků 648/3 s pozemkem 266/19 k.ú.Černava dle GP 

 

Zastupitelé na své 11 zasedání dne 13.11.2019 rozhodli, že záměr směny pozemků 648/3 s 266/19 k.ú.Černavy 

může být uskutečněný až po předložení GP se zakreslením. GP byl OZ předložena tudíž může být hlasováno o 

záměru směny těchto pozemků. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje záměr směny pozemků 648/3 za 266/19 v k.ú.Rájec u Černavy. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 

Usnesení č. 12 bylo schváleno 
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b) Prodej části pozemku 57/4 k.ú.Rájec u Černavy 

 

Zastupitelům byla podána žádost o koupi části pozemku 57/4 v k.ú.Rájec u Černavy. Jedná se o pozemek, který je 

zabrán stavbou plotu majiteli pozemku 57/9. Zastupitelé se dohodli, že obec pozemek prodá za cenu dle Pravidel 

prodeje pozemků. 
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje záměr prodeje pozemku 57/4 k.ú.Rájec u Černavy cca 140 m2 dle 

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

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

c) Výběrové řízení na opravu sálu 

 

Starosta představil zastupitelům návrh stavebních úprav sálu v Rájci. Na tyto práce obec vyhlásí výběrové řízení. 
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje vyhlášení výběrového řízení na stavební práce kulturního sálu v Rájci. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 

 

V Černavě 11.5.2020                                                                        Zapsala Mgr. Milena Částková 

 

 

 

 

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

                                                               Ing. Josef Krouza, starosta obce 

 

 

 

 

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

Jana Průšová   - ověřovatelka                                         Edwin Trapp – ověřovatel 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: _____________________    Sejmuto:__________________ 


