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Zápis č. 9/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava,
konaného dne 21.12.2016, od 17:00 hodin.

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

Hosté:
Helena Plasová, Václav Pelikán, Zdeněk Borský

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Černava (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00 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. Rozpočtové opatření č. 9.
5. Rozpočet 2017.
6. Revokace usnesení č. 4 z 9.11.2016.
7. Plánované dotace na rok 2017.
8. Informace o kontrole lesů
9. Žádost o připojení k obecní ČOV.
10. Informace o změně dodavatele elektřiny.
11. Pronájem části pozemku 652/6 v k. ú. Černava.
12. Smlouva Pohostinství Rájec.
13. Schůzka v Domu seniorů.
14. Různé

a) Pronájem pozemku – 204/14 k.ú.Černava
b) archivace obecních dokumentů

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

ze dne 21.12.2016
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2. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Janu Průšovou a Edwina Trappa. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovateli zápisu Janu Průšovou a  Edwina Trappa.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

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

4. Rozpočtové opatření č. 9.

Předsedající předložil Rozpočtové opatření č. 9, kde byly zohledněny aktuální příjmy a výdaje. Opatření bylo
v pravomoci starosty.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava  schvaluje Rozpočtové opatření č. 9.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5. Rozpočet na rok 2017

Byl předložen rozpočet pro rok 2017, který byl vyvěšen na úřední desce jako návrh rozpočtu od 9.11.2016 a 
po projednání jednotlivých položek a úprav, které byly navrženy, bylo přistoupeno k jeho schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Rozpočet pro rok 2017 dle závazných ukazatelů (§).
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6.   Revokace usnesení č. 4 z 9.11.2016.

 Obecní zastupitelstvo revokuje usnesení č.4 z 9.11.2016, kdy byla schválena odměna pro členy inventární 
komise, ale vzhledem k tomu, že 2 členové jsou zastupitelé, kteří nemají nárok na další odměnu, tato odměna
jim nenáleží. Odměna pro předsedu inventarizační komise paní Věru Křížovou je 400,- Kč čistého, která 
bude vyplaceno po dokončení kontroly. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje odměnu za inventarizaci ve výši 400,-  Kč čistého pro předsedu
komise.

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

ze dne 21.12.2016
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7.   Plánované dotace na rok 2017.

Na rok 2017 jsou v plánu 3 podání žádostí o dotace na:
- opravu obecních komunikací
- rozšíření ČOV v Černavě
- kniha obce Černava

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádostí na dotace na Krajském úřadě Karlovarského kraje
na opravu komunikací obce, rozšíření ČOV v Černavě a vydání knihy obceČernava.

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

8.   Informace o kontrole lesů  .

Milenou Částkovou byla  podána informace o proběhlém jednání správce lesa z kontroly obecních lesů.

9.   Žádost o připojení k obecní ČOV.

Manželé Jetenských podali žádost o připojení k obecní ČOV při jejím rozšíření. Žádost byla projednána. V
případě, že si žadatelé zajistí na vlastní náklady připojení k obecní kanalizaci, nic nebrání připojení po jejím
rozšíření.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje žádost manželů Jetenských o připojení k ČOV po jejím rozšíření,
pokud si zajistí na vlastní náklady připojení k této ČOV.

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

10.   Informace o změně dodavatele elektřiny.

Na základě jednání s Krajským úřadem Karlovarského kraje došlo ke změně dodavatele elektrické energie
Obce Černava. Novým dodavatelem bude firma Ampermarket a.s.

11.   Pronájem části pozemku 652/6 v k. ú. Černava.

Paní Monika Kratochvílová požádala o pronájem části pozemku č. 652/6 v k. ú. Černava. Pozemek bude
využívat pro parkování a dle nájemní smlouvy. Nabídková povinnost byla vyvěšena dne 2.11.2016.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje pronájem části pozemku 652/6 v k. ú. Černava dle nákresu paní
Monice Kratochvílové.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

ze dne 21.12.2016
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12.   Smlouva Pohostinství Rájec.

Vzhledem k dlouhodobému trvání smlouvy na pronájem pohostinství v Rájci, č.p.38 byla smlouva upravena
dle skutečnosti a byly odstraněny nedostatky z předchozích změn.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje úpravu smlouvy na pronájem pohostinství v Rájci,  č.p.38 Petře
Pelesné. Nájemné zůstává stejné.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

13.  Schůzka v Domu seniorů.

Na 18:00 hodinu byla sjednána schůzka s obyvateli domu seniorů, z důvodu ukončení 1. roku užívání a pro
řešení případných problémů. Obyvatelé nemají žádné připomínky a menší  problémy se řeší v nejkratším
možném termínu.

14, Různé

a) Pronájem pozemku 204/14 v k.ú. Černava
Byla doručena žádost o pronájem části pozemku vedle ČOV v Černavě (u pana Kafky). Vzhledem k tomu, 
že v následujícím roce bude prováděna rozšíření ČOV a momentálně není možné odhadnout jak bude nutné 
pozemek využívat, například na uložení stavebního materiálu a podobně, bude žádost projednána až po 
dokončení stavby. Prozatím nebude ani vyvěšena nabídková povinnost, protože obec o pronájmu zatím 
neuvažuje.

b) archivace obecních dokumentů
Vzhledem k povinnosti obce sestavit archivační a skartační řád musí obec objednat externího dodavatele  
této služby. Dodavatel této služby bude buď osoba na DPP, která má s touto službou zkušenosti nebo firma, 
která takovouto činnost provádí. Vzhledem k nedostatečné znalosti tohoto problému bude pro obce 
organizováno školení ze strany žadatele o zřízení a dodržování archivačního a skartačního řízení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje zajištění dodavatele služby archivace obecních dokumentů.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno

V Černavě 23.12.2016 Zapsala: Zuzana Šťastná

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

----------------------------------- ---------------------------------
                       Edwin Trapp – ověřovatel          Jana Průšová -  ověřovatel

Vyvěšeno:_________________ Sejmuto:__________________

ze dne 21.12.2016
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