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Zápis č. 9/2017 

ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, 

konaného dne 20.12.2017, od 17:30 hodin. 

 

Přítomni:  

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

 

Hosté: 

Helena Plasová, Tomáš Rakyta. 

 

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. Informace správce lesů. 

5. Řešení vyhlášky o volném pohybu psů. 

6. Rozpočet 2018 

7. Rozpočtové opatření č.7 

8. Střednědobý výhled 2019-2020. 

9. Pravomoc starostovi k posledním rozpočtovým změnám. 

10. OZV č. 2 – o místních poplatcích 

11. OZV č. 3 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstiňování komunálních odpadů. 

12. Žádost o pacht p.p.č. 275/4 k. ú. Černava. 

13. Výběrové řízení na stavbu nové ČOV v Rájci. 

14. Žádosti na dotace 2018. 

15. Kulturní akce 2018. 

16. Různé 

- Odměny zastupitelstva 

- Žádost o prodej pozemku 

- Členství v SMS 

- Pronájem pozemku 

 

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 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 6 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

 

Všechny body jsou splněny, nebo budou projednány v dalších bodech. 

 

4. Informace správce lesů. 

 

Pan Rakyta podal informace ohledně lesního hospodářství. Po vichřici probíhá odstraňování polomů v 

obecních lesích. V současné době je zpracováno cca 200 m3 dřeva, celkově bude cca 500 m3. Protože jsou 

místa vytěžení částečně podrostlá, nebude potřeba tolik zalesňování. Pan Rakyta přislíbil vykáceni stromů v 

blízkosti obytných domů tak, aby nebyly tyto nemovitosti ohrožovány. Jedná se hlavně o les p.p.č. 13/10 

v k.ú. Černava a 234/2 v k.ú. Černava. 

 

5. Řešení vyhášky o volném pohybu psů. 

 

V poslední době se opakují stížnosti na volně pobíhají psy. Majitelé psů budou pozváni na OÚ k projednání 

postupu o zajištění nápravy. 

 

6. Rozpočet 2018 

 

Byl předložen rozpočet pro rok 2018 se schodkem z důvodu investice do ČOV v Rájci. Tento schodek bude 

hrazen ze zůstatků předchozích let. Vedení Loketských městských lesů oznámilo, že plánují 500 000,- Kč 

z polomů jako příjem a asi 150 000,- Kč výdaje na těžbu a zalesnění. Tyto údaje budou zapracovány do 

rozpočtu 2018. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje rozpočet na rok 2018. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

7. Rozpočtové opatření č.7. 

 

Rozpočtové opatření č. 7 upravuje rozpočet dle skutečných nákladů a příjmů. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje rozpočtové opatření č. 7 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
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8. Střednědobý rozpočtový výhled 2019-2020. 

 

Byl projednán výhled pro období let 2019-2020 dle pravidelných příjmů a výdajů v předešlých období s 

přihlédnutím k plánovaným akcím. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje střednědobý rozpočtový výhled 2019-2020. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

9. Pravomoc starostovi k posledním rozpočtovým změnám. 

 

Zastupitelé udělují starostovi obce pravomoc k posledním změnám v rozpočtu a k nutným nákupům na konci 

roku. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava uděluje starostovi pravomoc k posledním rozpočtovým změnám a případným 

nutným nákupům.. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

      

10. OZV č. 2 – o místních poplatcích ze psů. 

 

Zastupitelé projednali OZV č. 2 o místních poplatcích ze psů.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje OZV č.2 o místních poplatcích ze psů. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

11. OZV č. 3 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstiňování komunálních odpadů. 

 

Zastupitelé projednali OZV č. 3 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje OZV č. 3 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. 8 bylo schváleno. 

 

12. Žádost o pacht p.p.č. 275/4 k. ú. Černava. 

 

Pan Ing. Lukáš Pohan doručil na OÚ žádost o pacht pozemku p.p.č. 275/4 v k.ú. Černava. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje pacht pozemku p.p.č. 275/4 v k.ú. Černava dle návrhu pana 

Pohana. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno.  
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13. Výběrové řízení na stavbu nové ČOV v Rájci. 

 

Byly doručeny dvě nabídky na výstavbu nové ČOV v Rájci. Nabídku poslal pan Petr Beneš a firma Vodní 

zdroje Ekomonitor spol.s.r.o. Dle požadovaných kritérií byla vybrána firma Vodní zdroje Ekomonitor 

spol.s.r.o. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje nabídku firmy Vodní zdroje Ekomonitor spol.s.r.o. na stavbu ČOV 

v Rájci. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno.  

 

14. Žádosti na dotace 2018. 

 

V roce 2018 budou podány žádosti o dotace na: 

- stavba ČOV v Rájci 

- změna územního plánu 

- oprava místních komunikací 

- opravu dětského hřiště 

- konání adventního koncertu 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádostí o dotace na uvedené akce. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno.  

 

 

15. Kulturní akce 2018 

plánované akce pro následující rok jsou: 

17.02.2018 Maškarní pro děti 

01.04.2018 Velikonoční výstava 

14.04.2018 Brigáda 

30.04.2018 Pálení čarodějnic 

15.05.2018 Otevření muzea 

19.05.2018 Výlet do dolu 

26.05.2018 Kácení máje 

02.06.2018 Dětský den 

09.06.2018 Výlet do dolu 2. 

23.06.2018 Cyklovýlet a vítání slunovratu 

01.09.2018 Fotbal o pohár starosty 

22.09.2018 Vítání podzimu 

06.10.2018 Drakiáda 

24.10.2018 Soutěž dýní 

09.11.2018 Lampionový průvod 

01.12.2018 Mikuláš pro děti 

02.12.2018 Adventní výstava a koncert 

24.12.2018 Zpívání u zvonice 

28.12.2018 Sousedské posezení 
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16. Různé 

 

a) Odměnování OZ 

Dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků byly 

projednány odměny zastupitelů a starosty. Bylo navrženo ponechat odměny ve stejné výši jako dosud. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje ponechání odměn zastupitelů a starosty ve stejné výši jako doposud. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  0 Zdrželi se 1 

Usnesení č. 12 bylo schváleno.  

 

b) Záměr prodeje pozemku p.p.č. 1/7 a 1/8 v k.ú. Rájec u Černavy 

Při prodeji domu pana Petra Bauera nebyla prodána celá stavební parcela domu. Část nezastavěné plochy 

zůstala v majetku Obce Černava. Tento pozemek je součástí zahrady domu a pro Obec je tento pozemek 

nevyužitelný, proto byl navržen záměr prodeje tohoto pozemku. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č 1/7 a 1/8 v k.ú. Rájec u Černavy 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno.  

 

c) přihlášení obce do SMS 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje přistoupení obce Černava do Sdružení místních samospráv ČR na 

základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 

Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a 

její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě do 

5.1.2018. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje přistoupení obce Černava do Sdružení místních samospráv ČR na 

základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 

Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné 

přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve 

lhůtě do 5.1.2018. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  0 Zdrželi se 1 

Usnesení č. 14 bylo schváleno.  

 

d) Pronájem části pozemku 231/2  v k.ú.Černava 

Michal Jiřík doručil žádost k pronájmu pozemku 231/2 v k.ú.Černava pro parkování lesních strojů. 

Vzhledem k tomu, že tento pozemek je možné prodat jako stavební, není v zájmu obce uzavírat na tento 

pozemek dlouhodobé smlouvy o pachtu nebo pronájmu. 

 

V Černavě 27.12.2017        Zapsala: Zuzana Šťastná 

 

 

 

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

Ing. Josef Krouza starosta obce 

 

 

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

                       Edwin Trapp – ověřovatel            Jana Průšová -  ověřovatel 


