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Zápis č. 3/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava,
konaného dne 11.3.2015, od 17:30 hodin.

Přítomni: 
Josef Krouza, Milena Částková, Edwin Trapp, Zuzana Šťastná, Hana Kováčová.

Omluveni:
Lenka Bauerová, Jan Průšová. 

Hosté:
Helena Plasová, Roman Pezl. 

Zahájení zasedání zastupitelstva

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

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 zasedání:

1. Zahájení a schválení programu OZ.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4. Organizace jarní brigády.
5. Projednání konečných úprav černavanu.
6. Příprava velikonoční výstavy a otevírání sezóny.
7. Projednání formy daru pro novorozence.
8. Dům pro seniory – další etapa přípravy chodu domu.
9. Informace o pojištění majetku.
10. Různé

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Hanu Kováčovou a Edwina Trappa. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovateli zápisu Hanu Kováčovou a Edwina Trappa.
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

ze dne 11.03.2015



Zastupitelstvo obce Černava Zápis 3/2015 2/3

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

Všechny body byly splněny, případně budou projednány samostatně.

4.   Organizace jarní brigády.
Proběhne 18.4.2015. Pozvánka bude v Černavanu. Tři stanoviště: Černava u úřadu – zajistí Josef Krouza, 
Rájec malé hřiště – zajistí Milena Částková, Rájec u hospody – zajistí Zuzana Šťastná. Nákup materiálu a 
občerstvení zajistí Helena Plasová ve spolupráci s Milenou Částkovou. 

5. Projednání konečných úprav Černavanu

Projednán návrh textů, budou doplněny bližší informace ohledně domu seniorů a v následujícím týdnu 
vytištěn. Distribuce před koncem března.

6. Příprava velikonoční výstavy a otevírání sezóny

Proběhne 5.4.2015 a  pozvánka bude v Černavanu. Projednán program a expozice. Občerstvení a ceny pro 
soutěžící zajistí Milena Částková ve spolupráci s ostatními.

7.   Projednání formy daru pro novorozence.

Na základě předchozích let bylo navrženo, aby byl dar pro novorozence ve výši 1000,- Kč vyplácen rodičům 
v hotovosti při příležitosti vítání občánků.   

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava  schvaluje vyplácení darů pro novorozence v hotovosti  u příležitosti  vítání
občánků ve výši 1000,- Kč pro každého novorozence.

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

8.   Dům pro seniory – další etapa přípravy chodu domu.

Byly podány informace ohledně příprav chodu domu seniorů, na příštím zastupitelstvu bude předložen návrh
domovního řádu a pravidel pro rozúčtování nákladů za užívání bytů.

9.   Informace o pojištění majetku.

Z důvodu zvýšení ceny majetku (dům pro seniory) bylo navrženo projednání zvýšení pojistného.
 
10.  Různé

a) Výběrové řízení na opravu obecních komunikací
Na základě předpokládaných investic v roce 2015 bylo navrženo vyhlášení výběrového řízení na opravu 
obecních komunikací.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje vyhlášení výběrového řízení na opravu obecních komunikací-

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

b) Výběrové řízení na výrobu a montáž kuchyňských linek do bytů domu pro seniory.
Vzhledem k různým dispozicím bylo navrženo vyhlášení výběrového řízení na výrobu kuchyňských linek 
pro byty v domě seniorů na míru do jednotlivých bytů.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje  vyhlášení  výběrového řízení  na výrobu a montáž  kuchyňských
linek pro dům seniorů.

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

b) Stížnost na parkování podaná panem Barochem
Byla projednána stížnost pana Barocha na parkování aut u rybníka v Kobelci.

b) Dary obyvatesltvu - seniorům
Navrženo schválení věcných darů k jubileím seniorů. Dary jsou poskytovány obyvatelům naší obce a to od 
60-ti let každých 5 let (60,65,70,75,80) od 80-ti let pak každý rok (81, 82, 83, …..) Věcné dary jsou pro 10-ti
letá jubilea (60,70,80,90) v hodnotě 500,- Kč a ostatní v hodnotě 250,- Kč.

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje věcné dary k jubileím pro seniory od 60-ti let 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

d) Dar po spolek Odbory naruby na maškarní pro děti 
Na akci Maškarní pro děti byl navržen dar ve výši 3000,- Kč

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje dar ve výši 3000,- Kč pro spolek Odbory naruby na akci Maškarní
pro děti.

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

 

V Černavě 16.3.2015 Zapsala: Zuzana Šťastná

-----------------------------------
Ing. Josef Krouza starosta obce

----------------------------------- ---------------------------------
                    Edwin Trapp – ověřovatel             Hana Kováčová -  ověřovatel

Vyvěšeno:_________________ Sejmuto:__________________
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