
Zastupitelstvo obce Černava Zápis 5/2016 1/4

Zápis č. 5/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava,
konaného dne 22.06.2016, od 17:30 hodin.

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

Omluveni:
Jana Průšová.

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. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4. Výběrové řízení na topení a kotel v pohostinství.
5. Rozpočtové opatření č. 4 a hospodaření obce za 1. pololetí
6. Dodatek ke smlouvě na opravu cest.
7. Dům seniorů -  smlouvy.
8. Volby 2016 – počet členů OVK, jmenování zapisovatele, 1. zasedání OVK
9. Kulturní akce do září 2016
10. Různé

a) Projekt na ČOV v Rájci
b) žádost o pronájem pozemku
c) záměr vydání nové vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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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 6 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Na akci Bodyzorbing byl dle dohody, místo věcného daru, darována částka 2000,- Kč z důvodu výhodnější
nabídky na zajištění mobilního WC toalety.   

Všechny ostatní body byly splněny, nebo budou projednány v následujících bodech.

4. Výběrové řízení na topení a kotel v pohostinství.

Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkami na opravu topení a výměnu kotle v pohostinství, byly doručeny 
dvě nabídky firmy Marek Havlík a firmy TOP MONT KV s.r.o. Cena byla nižší u firmy TOP MONT KV 
s.r.o. 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje nabídku firmy TOP MONT KV s.r.o. na opravu topení a výměny
kotle v pohostinství v Rájci.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5. Rozpočtové opatření č. 4 a hospodaření obce za 1. pololetí  .

Předsedající předložil Rozpočtové opatření č. 4, kde byly zohledněny aktuální příjmy a výdaje, dále bylo 
projednáno hospodaření za 1. pololetí roku 2016.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava  schvaluje Rozpočtové opatření č. 4.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6. Dodatek ke smlouvě na opravu cest.

Na základě probíhajících oprav cest bylo navrženo rozšíření oprav o úpravu komunikace u pohostinství a 
oprav děr na cestách v obci.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje dodatek ke smlouvě na opravu cest.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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7.   Dům seniorů -  smlouvy.

Na základě doručených žádostí o pronájem bytu v domě seniorů, byla vybrána jediná kompletní žádost pana 
Vladimíry Gurbaĺa. S panem Gurbaĺem bude sepsaná smlouva s nejpozdějším nástupem 1.8.2016. 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje přidělení bytu panu Vladimírovi Gurbaľovi s platností od 1.8.2016.

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

8.   Volby 2016 – počet členů OVK, jmenoví zapisovatele, 1. zasedání OVK  .

Starosta jmenoval zapisovatele Helenu Plasovou a 5-ti člennou volební komisi pro volby do Krajských 
zastupitelstev a Senátu na podzim 2016.

Zastupitelstvo obce Černava bere na vědomí jmenování volební komise.

9.   Kulturní akce do září 2016

Jedinou akcí do září je Fotbal o pohár starosty obce, kterou zajistí Josef Krouza ve spolupráci s ostatními.

10.   Různé.

a) Projekt na ČOV v Rájci
Vzhledem k nutnosti rozšíření ČOV v Rájci bude nalezen dodavatel k vypracování projektu na rozšíření
ČOV.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje zadání vypracování projektu na rozšíření ČOV v Rájci.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

b) Žádost o pronájem pozemku
Manželé Virágovi doručili žádost o pronájem pozemku vedle sálu KD k umístění přístřešku pro auta. Budou
vyzváni k upřesnění s nákresem přístřešku. 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje vyvěšení záměru pronájmu pozemku.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
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c) Záměr vydání nové vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje záměr vydání nové vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

V Černavě 28.6.2016 Zapsala: Zuzana Šťastná

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

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

Vyvěšeno:_________________ Sejmuto:__________________

ze dne 22.06.2016
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