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Zápis č. 9/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava,
konaného dne 30.9.2015, od 17:30 hodin.
Přítomni:
Josef Krouza, Milena Částková, Edwin Trapp, Lenka Bauerová, Jana Průšová, Hana Kováčová
Omluveni
Zuzana Šťastná
Hosté:
Helena Plasová
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. Volby ověřovatelů zápisu.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4. Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání za rok 2015.
5. Rozpočtové opatření č.4
6. Výběrové řízení na nákup kuchyní do Domu seniorů
7. Spolupodíl na nákladech autobusové dopravy.
8. Navýšení počtu kontejnerů na tř.odpad.
9. Dodatek smlouvy k výstavbě domu seniorů.
10. Informace o provedených pracích a projednání otevření Domu seniorů.
11. Různé
a) Příprava rozpočtu na rok 2016
b) Žádost o nový kotel v Pohostinství Rájec
c) Dotaz na plány v územním plánu v příštích letech
d) Návrh nájemného v Domu seniorů
e) Návrh smlouvy Domu seniorů
f) Kulturní akce v roce 2016
g) Termíny OZ do konce roku
h) Černavan
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Jana Průšová a Edwina Trappa. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovateli zápisu Janu Průšovou a Edwina Trappa.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Všechny body byly splněny, případně budou projednány samostatně.
4. Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání za rok 2015.
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání za rok 2015.
5. Rozpočtové opatření č.4
Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření č.4.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje rozpočtové opatření č.4.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
6. Výběrové řízení na nákup kuchyní do Domu seniorů
Zastupitelům bylo předloženo několik dodavatelů kuchyní. Vzhledem ke kvalitě byly nabídky na nákup
levných kuchyní ze supermarketů Globus a OBI vyřazeny. Další nabídky předložily firmy ORESI kuchyně a
Nábytek Pezl – Tatrovice.
Cena jedné kuchyně od ORESI dle požadavku je 31 876,- Kč.
Cena jedné kuchyně od Nábytek Pezl dle požadavku (dražší varianta) je 29 849,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava vybralo firmu Nábytek Pezl – Tatrovice.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
7. Spolupodíl na nákladech autobusové dopravy.
Zastupitelům byl předložen návrh Města Nejdek o spolufinancování nákladů na školní autobus pro děti
dojíždějící do základní školy Karlovarská na rok 2015/2016. Poměrná část pro děti z Rájce a Černavy činí
4000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje s spolufinancování nákladů na školní autobus pro děti dojíždějící
do základní školy Karlovarská na rok 2015/2016
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
8. Navýšení počtu kontejnerů na tř.odpad
Byl předložen požadavek o rozšíření kontejnerů na tříděný odpad v Kobelci. Vzhledem k špatnému přístupu
pro velký vůz budou přistavěny menší kontejnery od společnosti AVE CZ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje rozšíření kontejnerů na sklo a plasty v Kobelci.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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9. Dodatek smlouvy k výstavbě domu seniorů.
Firma Milan Mňatinoha předložila Dodatek č.2 ke smlouvě ze dne 6.8.2015. Tento dodatek se týká víceprací
a méněprací dle předložené přílohy a navyšuje se o 167 494,52 Kč na celkovou cenu díla 3 423 318,- Kč bez
DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 6.8.2015 s firmou Milan
Mňatinoha.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
10. Informace o provedených pracích a projednání otevření Domu seniorů.
Starosta obce podal informaci o provedených pracích na Domu seniorů, o výdajích, které byly zatím
proplaceny a o pracích, které ještě do otevření musí být dodělány.
11.Různé
a) Příprava rozpočtu na rok 2016
Zastupitelé navrhli některé akce, které by se měly konat v roce 2016. Plánované výdaje by se
měly týkat oprav cest, projektu na rozšíření ČOV, dlouhodobého majetku, vyřezání stromů v
aleji. Většinové výdaje se budou týkat ještě příští rok úpravě okolí Domu seniorů.
b) Žádost o nový kotel v Pohostinství Rájec
Petra Pelesná, nájemce Pohostinství Rájec, požádala zastupitele o koupi nového kotle. Původní
kotel je zastaralý a nesplňuje již zákonné normy.
OZ vzalo žádost na vědomí. Začátkem roku 2016 obec nechá vypracovat nabídku a dle
finančních možností a případné dotace zváží nákup kotle.
c) Dotaz na plány v územním plánu v příštích letech
OZ vzala na vědomí dotaz pana Kamila Mrázka. Dle ÚP Černava pozemky 290/3, 275/1, 572/9
v k.ú.Černava jsou zemědělské a ani výhledově OZ nezamýšlí změně charakteru a zástavby.
Inženýrské sítě (voda, plyn, kanalizace, elektřina) na těchto pozemcích nejsou k dispozici.
d) Návrh nájemného v Domu seniorů
OZ byl předložen návrh nájemného v Domě seniorů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje navržené nájemné v Domě seniorů, viz příloha.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
e) Návrh smlouvy Domu seniorů
OZ byl předložen návrh Nájemní smlouvy na byt v Domě seniorů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Nájemní smlouvu na byt v Domě seniorů.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
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f) Kulturní akce v roce 2016
Na rok 2016 OZ navrhuje tyto akce:
◦ Maškarní karneval
◦ Velikonoční výstava
◦ Úklid obce
◦ Otevření muzea
◦ Fotbal „O pohár starosty“
◦ Pyžamová zábava
◦ Divadelní představení
◦ Výstava dýní
◦ Lampionový průvod
◦ Adventní výstava a koncert
◦ Mikulášská nadílka
◦ Turnaj ve stolním tenise
◦ Sousedské posezení
g) Termíny OZ do konce roku
Byly navrženy 2 poslední termíny zasedání OZ do konce roku 2015.
• 25.11.2015
• 9.12.2015
h) Černavan
Milena Částková předložila návrh občasníku Černavan. Vypracování dokončí M.Částková a
Z.Šťastná.
V Černavě 1.10.2015

Zapsala: Helena Plasová
----------------------------------Ing. Josef Krouza starosta obce

----------------------------------Edwin Trapp – ověřovatel

Vyvěšeno:_________________

--------------------------------Jana Průšová - ověřovatel

Sejmuto:__________________
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Příloha č.1:

Hlasování na zastupitelstvu obce 9/2015
číslo usnesení
Ing.Josef Krouza
Milena Částková
Zuzana Šťastná
Lenka Bauerová
Jana Průšová
Hana Kováčová
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