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 25. března 2019 

 

Zápis č.5/2019 

ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, 

konaného dne 25. 3. 2019, od 17:30 hodin. 
 

Přítomni: 

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

Trapp 
 

Hosté: Helena Plasová, Václav Pelikán, 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). 

Předsedající poděkoval členům zastupitelstva, kteří se v rámci Odborů naruby podíleli na organizaci maškarního plesu 

pro naše nejmenší, jmenovitě Zuzaně Šťastné, Janě Průšové, Lence Bauerové a Vladimírovi Zálešákovi. 

 

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 ustavujícího zasedání: 

 

1. Schválení programu OZ 

2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

4. Rozpočtové opatření č. 2 

5. Individuální dotace na pořízení techniky zimní údržby místních komunikací       

6. Dotace na drobné vodohospodářské stavby z rozpočtu obce 

7. Střípek ke střípku – mozaika na zdi 

8. Různé 

a) Metodika pronájmu pozemků 
b) Převod části pozemku p. p. č. 64 k. ú. Rájec u Černavy 

c) Záměr pronájmu pozemku 231/2 k. ú. Černava 

d) Záměr pronájmu pozemku 643/7 k. ú. Černava 

e) Informace o mobilním rozhlasu 

f) Obecní akce do 6/2019 

g) Černavan 

h) Údržba místních komunikací 

 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno 
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2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

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

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovateli zápisu Edwina Trappa a Janu Průšovou a zapisovatelkou Milenu 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

 

Předsedající konstatoval splnění bodů vyplývajících z usnesení z minulého zasedání obce, případně jejich projednání v 

programu stávajícího zasedání OZ. 

 

Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. 

 

4. Rozpočtové opatření č. 2 

 

OZ projednalo rozpočtové opatření č. 2 předložené účetní obce pí. H. Plasovou 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje rozpočtové opatření č. 2. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

5. Individuální dotace na pořízení techniky zimní údržby místních komunikací 

 

Předsedající seznámil OZ se záměrem žádat o dotaci na prostředky zimní údržby. Z diskuze vyplynulo rozhodnutí 

požádat rovněž o dotaci na nákup lesní techniky. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádosti o dotaci na nákup prostředků zimní údržby. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádosti o dotaci na nákup prostředků lesní techniky. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

6. Dotace na drobné vodohospodářské stavby z rozpočtu obce 

 

Předsedající seznámil OZ se záměrem poskytovat dotaci na drobné vodohospodářské stavby z rozpočtu obce. Program 

dotace bude vyvěšen na internetových stránkách obce. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje záměr poskytovat dotaci na drobné vodohospodářské stavby z rozpočtu obce 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 

7. Střípek ke střípku – mozaika na zdi 

 

Paní Plasová podala informaci o akci Střípek ke střípku, která se týká mozaiky na „hladové“ zdi v Nejdku. Akce už 

měla loni v září 1. etapu, kdy byla utvořena mozaika na 48m zdi. Další etapa je naplánována na 1. 6. 2019 od 8 hodin. 
Na tuto akci je možné se přihlásit přes formulář uvedený na stránkách města Nejdek. 
 
Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 
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8. Různé 

 

a) Metodika pronájmu pozemků 

OZ upravuje metodiku pronájmu pozemků takto: 

Pro nepodnikatelské účely a sekání trávy 

Doporučená smluvní cena pozemku od 1–5 Kč za m2 dle umístění, kvality a velikosti pozemku, minimální 

cena 300 Kč za rok. 

Doporučená smluvní cena za pronájem pozemku za účelem sekání trávy od 0,2 – 2 Kč za m2 dle umístění, 

kvality a velikosti pozemku, minimální cena 200 Kč za rok. 
Konečná cena za pronájem pozemku bude schvalována OZ obce a může být v odůvodnitelných případech 

upravena. 

Pro podnikatelské účely 

Doporučená smluvní cena pozemku od 2 Kč za m2 dle umístění, kvality a velikosti pozemku, minimální cena 

1000 Kč za rok. 

Konečná cena za pronájem pozemku bude schvalována OZ obce a může být v odůvodnitelných případech 

upravena. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje navrženou metodiku pronájmu pozemků obce. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

b) Převod části pozemku p. p. č. 64 k.ú. Rájec u Černavy 

            Předsedající seznámil přítomné se souhlasem SPÚ k bezplatnému převodu části pozemku p. p. č. 64 k. ú. Rájec       
              u Černavy na obec Černava. 

 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. p. č. 64 k. ú. Rájec u Černavy od SPÚ na 

obec Černava. 

Výsledek hlasování : Pro 7 Proti 0 zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

c) Záměr pronájmu pozemku 231/2 k. ú. Černava 
Zastupitelům byla předložena žádost o pronájem pozemku 231/2 v k. ú. Černava. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje záměr pronájmu pozemku 231/2 k. ú. Černava. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

 
d) Záměr pronájmu pozemku 643/7 k. ú. Černava 

Zastupitelům byla předložena žádost o pronájem pozemku 643/7 v k. ú. Černava. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje záměr pronájmu pozemku 643/7 v k. ú. Černava 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

e) Informace o mobilním rozhlasu  

Helena Plasová podala informaci o chystané aktivaci aplikace Mobilní rozhlas, kterou obec Černava bude 

užívat společně s městem Nejdek. 
 

Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 
 

f) Obecní akce do 6/2019 

06. 04. 2019  14:00 Brigáda – akce "Ukliďme Česko"   
       21. 04. 2019  16:00 Velikonoční výstava 

       11. 05.  2019  16:00 Otevření muzea   
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18. 05. 2019  08:30 Výlet do dolu Mauritius 

08. 06. 2019  16:00 Dětský den   

15. 06. 2019  19:00 Hudební kavárna v muzeu – klavír Martin Plas   

22. 06. 2019  10:00 Cyklovýlet a od 20:00 hod Vítání slunovratu 

 

Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 

 

 

g) Černavan 
Mgr. Milena Částková podala informaci o obsahu chystaného vydání obecního občasníku Černavan. 

 

Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 
 

h) Údržba místních komunikací 
Předsedající seznámil přítomné s opakovanou možností nabídky odvalového materiálu k drobným 

opravám cest pro místní občany. Výzva k podání žádostí o tento materiál bude uveřejněna v Černavanu. 

 

Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 

 

i) Příprava kulturních akcí a brigády. 

Byla podána žádost o dotaci z rozpočtu obce Černava Spolku Odbory naruby na příspěvek obce na akce 

pořádané pro děti ( maškarní, dětský den a mikulášská besídka) ve výši 9000,- Kč.  

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje příspěvek ve výši 9000,- Kč Spolku Odbory naruby na pořádání dětských akcí. 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  1 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

 
 

Datum konání příštího zasedání zastupitelstva obce bylo určeno na 24. 4. 2019 

 

 

 

 

V Černavě 1.4. 2019       Zapsala: Mgr. Milena Částková 

 

 

 

 

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

Ing. Josef Krouza starosta obce 

 

 

 

 

 

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

                              Jana Průšová – ověřovatel                                Edwin Trapp -  ověřovatel 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: _____________________    Sejmuto:__________________ 
    


