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Zápis č. 2/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava,
konaného dne 5.3.2014, od 17:30 hodin.

Přítomni: 
Josef Krouza, Tomáš Hladký, Milena Částková, Jana Kovaříková, Zuzana Šťastná, Lenka Bauerová, Edwin
Trapp.

Hosté:
Helena Plasová, Josef Leško, Jan Czemerysz, Michal Jiřík, Simona Popelková, Dagmar Sittková

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. Žádost o pronájem pozemku č. 142/5 v k.ú. Rájec u Černavy
5. Hospodaření v roce 2013
6. Informace o průběhu 1. etapy výstavby domu seniorů.
7. Výběrové řízení na 2. etapu výstavby domu seniorů
8. Výběrové řízení na cesty
9. Různé.

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

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Edwin Trapp a Jana Kovaříková. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovateli zápisu Zuzanu Šťastnou  a Janu Kovaříkovou.
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

Všechny úkoly byly splněny a nebo jsou projednány v následujících bodech.
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4. Žádost o pronájem pozemku č. 142/5 v     k.ú. Rájec u Černavy

Pan Michal Jiřík požádal o pronájem uvedeného pozemku. Tento pozemek vyklidí, zatravní a bude udržovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje zveřejnění zájmu o pronájem pozemku č.  142/5 v k.ú.  Rájec u
Černavy.

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

5. Hospodaření v     roce 2013

Předsedající předložil podklady a podal informace o hospodaření v roce 2013
Zastupitelstvo obce vzalo zprávu na vědomí.

6. Informace o průběhu 1. etapy výstavby domu seniorů.

Na základě probíhající 1. etapy výstavby domu seniorů bylo navrženo rozšíření prací v této etapě z důvodu 
potřeby stavebních postupů.  Jedná se o práce, které by byly zahrnuty do 2. etapy a to: podlahy v prvním 
patře a sklepě, aby mohlo dojít ke stavbě příček. Náklady se tím navýší o cca 60 tis. Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje rozšíření 1. etapy výstavby domu seniorů o podlahy v 1. patře a ve
sklepě.

7.   Výběrové řízení na 2. etapu výstavby domu seniorů

Tomáš Hladký připraví ve spolupráci s Edwinem Trappem a Josefem Krouzou konkrétní zadání pro 
vyhlášení výběrového řízení, na jehož základě bude výběrové řízení vyhlášeno .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje vyhlášení výběrového řízení na 2. etapu výstavby domu seniorů.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

8. Výběrové řízení na cesty 

Během jarní brigády 12.4.2014 budou vybrány konkrétní úseky cest pro opravy a na základě tohoto výběru
bude vyhlášeno výběrové řízení na opravu cest. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje vyhlášení výběrového řízení na opravu cest.

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

9.   Různé.

a) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že brigáda na úklid obce bude přesunuta na 12.4.2014 od 14:00 h. Je nutné 
objednat kontejnery, zaslat pozvánky a zajistit občerstvení a úklidové potřeby. 
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b) Rekonstrukční práce na požární nádrži.  Kobelecký spolek vzájemné pomoci ohlásil, že dne 21.3.2014 
bude od 16:00 probíhat údržba nádrže v Kobelci, při které dojde k jejímu vypuštění. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o požární nádrž, zajistí spolek nahlášení vypuštění nádrže na Krajský úřad a HZK Karlovy Vary a 
odpad bude likvidován dle platné legislativy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava bere na vědomí provádění rekonstrukčních a udržovacích prací na rybníku v
Kobelci a pověřuje zástupce spolku Ing. Jozefa Leška k zajištění nutných povolení k prováděným pracem.

c) Opakovaná žádost paní Popelkové o odkup pozemku pro stavbu plotu. Na základě projednání konkrétních
událostí předcházejících podání žádosti paní Popelkové bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje prodej části pozemku paní Simoně Popelkové.

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

d) Byla podána žádost o příspěvek na činnost spolku Odbory naruby, který v obci zajišťuje mnoho kulturních
akcí pro děti i dospělé ve výši 2500,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje příspěvek na činnost spolku Odbory naruby ve výši 2500,- Kč a
požaduje předložení vyúčtování příspěvku do 30.6.2014.

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  0 Zdrželi se 2
Usnesení č. 7 bylo schváleno

e) Starosta obce seznámil zastupitelstvo se žádostí manželů Barochových o dopravní opatření v Kobelci.
Převážná část dotčeného pozemku je ve vlastnictví pana B.Hlaváče, proto bude situace projednána po jeho
návratu z ciziny.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.

V Černavě 5.3.2014 Zapsala: Zuzana Šťastná

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

----------------------------------- ---------------------------------
                    Edwin Trapp  – ověřovatel          Jana Kovaříková -  ověřovatel

Vyvěšeno:_________________ Sejmuto:__________________
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