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Zápis č.7/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava,
konaného dne 12. 9. 2018 od 17:30 hodin.
Přítomni:
Josef Krouza, Milena Částková, Zuzana Šťastná, Jana Průšová, Edwin Trapp
Omluveni:
Lenka Bauerová
Hosté:
H. Plasová, V. Pelikán, M. Husáková, J. Kovařík, P. Sedláčková
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Černava (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30 hodin starostou obce
Josefem Krouzou („dále jako „předsedající“), který přivítal přítomné a poděkoval zastupitelům za práci v uplynulém
volebním období.
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 byly vzneseny návrhy na doplnění, které do programu
byly zařazeny.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje následující program zasedání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení a schválení programu OZ
Volba ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Střednědobý rozpočtový výhled 2020-2021
Výběrové řízení na cesty- p.p.č. 268/5 k. ú.Černava
Veřejná sbírka pro obec Prameny
Rozpočtové opatření č.6
Prodej pozemku p.p.č.268/8 k. ú. Černava
Pronájem pozemku 277/4 k. ú. Černava
Informace o vykonaných pracích na nové ČOV
Plánované kulturní akce
Různé
a)
Žádost o stavbu přístřešku na pozemku p.p.č.331/1 k. ú. Rájec u Černavy
b)
Kronika obce
c)
Informace o smrkové aleji na cestě z Rájce do Černavy
d)
Jednání o předkupním právu k pozemku p.p.č. 141/2 k.ú.Rájec u Černavy
e)
Přijaté dotací

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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2. Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Janu Průšovou a Edwina Trappa. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovatele zápisu Janu Průšovou a Edwina Trappa.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Body minulého zasedání jsou splněny nebo budou projednány dále.
4 Střednědobý rozpočtový výhled 2020-2021
Předsedající předložil zastupitelům návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Černava na roky 2020-2021,
který byl vypracován v souladu s ustanovením §3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a vyvěšen na
úřední desce od 27.8.2018.
5. Výběrové řízení na cesty-268/5 k. ú. Černava a informace o dalších opravách obecních cest
Předsedající informoval zastupitele o jediném účastníkovi výběrového řízení a jeho nabídce, a to firmě Údržba silnic
Karlovarského kraje, a.s.
Předsedající informoval zastupitele, že náklady na celkovou rekonstrukci obecní komunikace č. 268/5 jsou příliš vysoké
– 1 869 933,- Kč, proto navrhl alternativně opravit jinou komunikaci a to 618/1, k.ú. Černava, na kterou si vyžádá
novou nabídku od firmy Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje vybranou firmu Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. ve vyhlášeném výběrovém řízení na
opravu obecních komunikací.
Výsledek hlasování : Pro 5 proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje změnu opravované obecní komunikace p.p.č. 268/5 na 618/1 v k.ú. Černava,
s tím, že zhotovitelem zůstává firma Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Výsledek hlasování : Pro 5 proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
6. Veřejná sbírka pro obec Prameny
OZ projednalo žádost obce Prameny o příspěvek na oddlužení obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje vyhovět žádosti a zaslat 10 000,-Kč na sbírku pro obec Prameny.
Výsledek hlasování : Pro 1 proti 2 Zdrželi se 2
Usnesení č. 5 nebylo schváleno
7. Rozpočtové opatření č.6
Zastupitelstvo projednalo předložené rozpočtové opatření č.6.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje rozpočtové opatření č. 6
Výsledek hlasování : Pro 5 proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
8. Prodej pozemku 268/8 k.ú.Černava
Zastupitelstvo projednalo prodej pozemku p .p.č.268/8 k. ú. Černava panu XXXXXXXXX.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje prodej pozemku p. p. č.268/8 k. ú. Černava
Výsledek hlasování : Pro 5 proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

Zasedání dne: 12. září 2018

Zastupitelstvo obce Černava
Stránka 3 z 4

9. Pronájem pozemku p.p.č. 277/4 k. ú. Černava
Zastupitelstvo projednalo pronájem pozemku p.p. č. 277/4 k. ú. Černava panu XXXXXXXXXXXX.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje pronájem pozemku p.p. č. 277/4 k. ú. Černava panu XXXXXXXXXXX.
Výsledek hlasování : Pro 5 proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
10. Informace o vykonaných pracích na nové ČOV v Rájci
Předsedající informoval zastupitele o probíhajících pracích na ČOV v Rájci. Navýšená kapacita ČOV umožňuje
napojení dalších zájemců. Kolaudace je plánována na 9. 10. 2018.
11. Chystané kulturní akce
OZ projednalo plánované akce stávajícího zastupitelstva a jejich organizaci:
14.9. Vítání občánků od 17:00 hodin
Sefardské písně od 19:30 hodin
Ohňostroj k ukončení muzejní sezóny 21:00 hodin
21.9. Vítání podzimu 19:00 hodin
6.10. Drakiáda
24.10. Výstava dýní
12. Různé
a) Žádost o stavbu přístřešku na pozemku p. p. č. 331/1 k. ú. Rájec u Černavy.
OZ projednalo žádost manželů XXXXXXX o povolení ke stavbě přístřešku na části pozemku p. p. č. 331/1
v Rájci, který mají v pronájmu.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje povolit stavbu přístřešku na části pozemku p. p. č. 331/1 k. ú. Rájec u
Černavy, který je v pronájmu žadatelů.
Výsledek hlasování : Pro 5 proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
b) Kronika obce
Obecní kronikář pan XXXXXXX předložil zastupitelstvu obecní kroniku a podal zprávu o jejím vedení.
Zastupitelé vzali zprávu na vědomí a zapsané údaje v kronice prostudují.
c/ Informace o smrkové aleji na cestě od hospody z Rájce do Černavy.
Předsedající informoval zastupitele, že bylo zahájeného správního řízení na Magistrátu města Karlovy Vary,
odbor životního prostředí, k návrhu na kácení smrkové aleje.
d/ Jednání o předkupním právu k pozemku p.p.č.141/2 k.ú.Rájec u Černavy
OZ projednalo zrušení předkupního práva obce k pozemku p.p.č. 141/2 k.ú.Rájec u Černavy
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje zrušení předkupního práva k pozemku p.p.č. 141/2 k.ú. Rájec u
Černavy.
Výsledek hlasování : Pro 5 proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
e) Schválení přijetí poskytnutých dotací
Zastupitelstvo obce Černava projednalo schválení přijetí dotací od Krajského úřadu Karlovarského
kraje:
202 000,-Kč
na opravu komunikací
1 050 245,-Kč na výstavbu ČOV v Rájci
10 000,-Kč
na Adventní koncert
250 000,- Kč
na opravu cest z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje
na podporu oprav a stavebních úprav místních komunikací pro rok 2018
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Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje přijetí dotací od Krajského úřadu Karlovarského kraje:
202 000,-Kč
na opravu komunikací
1 050 245,-Kč na výstavbu ČOV v Rájci
10 000,-Kč
na Adventní koncert
250 000,- Kč
na opravu cest z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje
na podporu oprav a stavebních úprav místních komunikací pro rok 2018
Výsledek hlasování : Pro 5 proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

V Černavě 17. 9. 2018

Zapsala: Milena Částková

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

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

Vyvěšeno: 25. 9. 2018

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

Sejmuto:__________________
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