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Zápis č.16/2020 
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, 
konaného dne 3.6.2020, od 17:30 hodin. 

 

Přítomni: 

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

Trapp 

 

 

Hosté: Helena Plasová, Jaroslava Kozáková, Ing. Jiří Černík, Roman Jetenský 
 

 

Zahájení zasedání a schválení programu zastupitelstva obce 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Černava (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30 hodin starostou 

obce Ing. Josefem Krouzou („dále jako „předsedající“). 

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 7 členů 

zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 

zákona o obcích). 
 

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 byl vznesen návrh na začlenění bodu do různého o 

připojení k datové síti. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

 

1. Zahájení a schválení programu OZ 

2. Volby ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

4. Návrh Závěrečného účtu 2019 
5. Účetní závěrka za rok 2019 

6. Pronájem pozemku 244  k.ú. Černava 

7.  Pronájem pozemku 275/4 k.ú. Černava 

8. Pronájem kulturního sálu v Rájci 

9. Prodej tiskárny Ricoh 

10. Směna pozemku 648/3 s pozemkem 266/19 část „c“, oba k.ú. Černava 

11. Prodej části pozemku 57/4 k.ú. Rájec u Černavy (dokup) 

12. Žádost o zastřešení pronajatého pozemku (pergola) 73/1 k.ú. Černava 

13. Úprava cesty Černava - Poušť 

14. Různé: 

a) Rozpočtové opatření č.3 
b) Žádost o pronájem pozemku 640/1 k.ú. Černava – záměr 
c) Úleva nájmu za pohostinství v Rájci 
d) Připojení na datovou síť optickým vláknem 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Edwina Trappa a Janu Průšovou, zapisovatelkou Milenu Částkovou. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovatele zápisu Edwina Trappa a Janu Průšovou a zapisovatelku Milenu 

Částkovou. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 
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3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

 

Předsedající konstatoval splnění bodů vyplývajících z usnesení z minulého a předminulého zasedání obce, případně 

jejich projednání v programu stávajícího zasedání OZ.  

Společenské kulturní a sportovní akce pro koronavirovou pandemii byly v prvním pololetí zrušeny, od 29.8.2020, na 

kdy je plánován fotbalový turnaj, začnou další letošní plánované akce. Výběrové řízení na stavební úpravy sálu KD 

bude realizováno později.  

Zastupitelstvo vzalo tyto informace na vědomí. 

 

4. Návrh Závěrečného účtu 2019 

 

OZ projednalo Návrh závěrečného účtu 2019.  
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava projednalo Závěrečný účet obce Černava za rok 2019 dle předloženého Návrhu 

včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Černava za rok 2019 a vyjádřilo souhlas s celoročním 

hospodařením, a to s výhradou nedostatku uvedeného ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření: 

• Nápravná opatření k nápravě chyb a nedostatků budou zaslány neprodleně po jednání zastupitelstva a 

po jejich schválení, a to nejpozději do 15 dnů, jak uvádí zákon. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

 

5. Účetní závěrka za rok 2019 

 

Účetní obce předložila zastupitelům Účetní závěrku za rok 2019.     

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Účetní závěrku za rok 2019 sestavenou k 31.12.2019. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

6. Pronájem pozemku 244 k.ú. Černava. 

 

OZ projednalo po předchozím zveřejnění záměru pronájem pozemku 244 k.ú. Černava ve výši ročního nájemného 1,-

Kč za 1m2. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje pronájem pozemku 244  k.ú. Černava ve výši ročního nájemného 1,-Kč za 

1m2. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

7. Žádost o pronájem pozemku 275/4 k. ú. Černava 

 

OZ projednalo po předchozím zveřejnění záměru pronájem pozemku 275/4 k.ú.Černava ve výši ročního nájemného 

1,50 Kč za 1m2. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje pronájem pozemku 275/4 v k.ú.Černava ve výši ročního nájemného 1,50 Kč za 

1m2. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 
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8. Pronájem kulturního sálu v Rájci 

 

OZ projednalo změnu smlouvy o pronájmu budovy pohostinství v Rájci včetně sálu ve výši 6 000,-Kč za měsíc. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Smlouvu o pronájmu budovy pohostinství v Rájci včetně sálu ve výši 6000,-Kč 

za měsíc. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 

9. Prodej tiskárny RICOH 

 
OZ projednalo možnost prodeje již nepoužívané tiskárny RICOH. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje prodej tiskárny RICOH Aficio MP C2030 v ceně 5000,-Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

10. Směna pozemku 648/3 s pozemkem 266/19 část „c“, oba k.ú. Černava 

 

OZ projednalo směnu pozemku 648/3 za pozemek 266/19 část „c“, oba v k.ú. Černava. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje směnu pozemku 648/3 za pozemek 266/19 část „c“, oba k.ú. Černava. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

11. Prodej části pozemku 57/4 k. ú. Rájec u Černavy (dokup) 

 

OZ projednalo po předchozím zveřejnění záměru prodej části pozemku 57/4 k.ú. Rájec u Černavy. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje prodej části pozemku 57/4 k. ú. Rájec u Černavy dle Pravidel prodeje 

pozemků. 

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 4 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 nebylo schváleno 

 

12. Žádost o zastřešení pronajatého pozemku (pergola) 73/1 k.ú. Černava 

 

OZ projednalo žádost o zastřešení části pronajatého pozemku 73/1 k.ú. Černava. Vzhledem k tomu, že požadovaná 

část nebyla na žádosti zakreslena, budou žadatelé vyzváni k doplnění žádosti o nákres. 

 

13. Úprava cesty Černava – Poušť 

 

OZ projednalo stížnosti obyvatel a majitelů rekreačních objektů na špatný stav komunikace na p.p.č 977, 978, 1005, 

1008, 1009, 1015, k.ú. Tatrovice, která vede po hranici katastrálních území obcí Černava a Tatrovice směrem do 

Pouště. Vzhledem k tomu, že jednotlivé úseky této cesty jsou v majetku různých vlastníků, pověřilo OZ místostarostku 

Mgr. Milenu Částkovou jejich oslovením, zda by bylo možné věnovat se opravě této cesty. 
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14. Různé 

 

a) Rozpočtové opatření č. 3 

 

Účetní obce předložila rozpočtové opatření č.3, které upravuje hlavně snižování příjmů a tím i výdajů vzhledem ke 

škrtům v daňových příjmech způsobené koronavirem.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Rozpočtové opatření č.3. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

b) Žádost o pronájem pozemku 640/1 k.ú. Černava – záměr 

 

Oz projednalo záměr pronájmu části pozemku 640/1 k.ú. Černava. Uvedená část pozemku je součástí místní 

komunikace, které nejsou předmětem pronájmu ani prodeje. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Černava neschvaluje záměr pronájmu části pozemku 640/1k.ú. Černava. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

. 

 

c) Úleva nájmu pohostinství 

 

OZ projednalo žádost vedoucí pohostinství v Rájci o odpuštění platby za pronájem v době, kdy pro koronavirovou 

epidemii musela být provozovna uzavřena. Úleva nájmu bude za měsíce duben a květen 2020. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje odpuštění dvouměsíční platby pronájmu pohostinství v Rájci. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

d) Připojení na datovou síť optickým vláknem 

 

OZ projednalo případnou možnost využití napojení obce na právě prováděnou rekonstrukci vysokého napětí a s tím 

související instalace optických vláken a pověřilo zastupitele E. Trappa zjištěním okolností s tím souvisejících. 

 

 

Příští zasedání obecního zastupitelstva je plánováno na 10.9.2020. 

 

 

 

V Černavě  5..6. 2020                                                                        Zapsala Mgr. Milena Částková 

 

 

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

                                                               Ing. Josef Krouza, starosta obce 

 

 

 

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

Jana Průšová   - ověřovatelka                                         Edwin Trapp – ověřovatel 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: _____________________    Sejmuto:__________________ 


