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Zápis č. 1/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava,
konaného dne 21.1.2015, od 17:30 hodin.
Přítomni:

Josef Krouza, Milena Částková, Edwin Trapp, Zuzana Šťastná, Lenka Bauerová, Jan Průšová, Hana
Kováčová.
Hosté:
Helena Plasová, Václav Pelikán
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. Program byl dle návrhu starosty doplněn o body 5 – 12.
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. Rozpočtové opatření č. 4
5. Pravidla pro prodej pozemku v majetku obce Černava
6. Jednací řád zastupitelstva
7. Dotace na Podporu výstavbu pro podporované byty
8. Dotace na obecní byty
9. Dotace na opravu silnic
10. Dotace na zřízení ČOV a vrtané studny pro Dům seniorů
11. Věcné břemeno – Mont projekt
12. Smlouva o smlouvě budoucí na pečovatelskou službu S námi doma o.p.s.
13. Návrh pravidel pro provozování Domu seniorů
14. Kulturní a sportovní akce v roce 2015
15. Žádost o pronájem pozemku 257/7 v k. ú. Černava
16. 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 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 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Všechny body byly splněny.
4. Rozpočtové opatření č. 4
Na základě skutečných nákladů a výdajů konce roku 2014 bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 4. Po
projednání jednotlivých změn bylo přistoupeno ke schválení Rozpočtového opatření č. 4.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Rozpočtové opatření č. 4.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5. Pravidla pro prodej pozemku v majetku obce Černava
Dle připomínek Ministerstva vnitra, byly opraveny a doplněny jednotlivé body pravidel schválených OZ v
listopadu 2014. Jednotlivé změny byly projednány a bylo přistoupeno ke schválení nového znění Pravidel
pro prodej pozemku v majetku obce Černava, viz vyhlášky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Pravidla pro prodej pozemku v majetku obce Černava.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
6. Jednací řád zastupitelstva
Dle připomínek Ministerstva vnitra, byly opraveny a doplněny jednotlivé body jednacího řádu schváleného
OZ v listopadu 2014. Jednotlivé změny byly projednány a bylo přistoupeno ke schválení nového znění
Jednacího řádu zastupitelstva, viz vyhlášky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje jednací řád zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
7. Dotace na Podporu výstavby pro podporované byty
Na základě vyhlášeného dotačního titulu Ministerstvem pro místní rozvoj na Podporu výstavby pro
podporovaný byt bylo navrženo podání žádosti o dotaci na tři byty v Domě seniorů, které odpovídají
podmínkám tohoto dotačního titulu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádosti na dotaci na Podporu výstavby pro podporovaný
byt.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
8. Dotace na obecní byty
Karlovarský kraj vyhlásil dotační titul na obecní byty. Vzhledem k realizaci Domu seniorů bylo navrženo
podání žádosti o dotaci na ostatní byty, které nesplňují podmínky dotace na Podporu pro výstavbu pro
podporovaný byt.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádosti o dotaci na obecní byty.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
9. Dotace na opravu silnic
Karlovarský kraj vyhlásil dotační titul na dotaci na opravu obecních komunikací. Vzhledem k plánovaným
opravám na rok 2015 požádáme o uvedenou dotaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádostí o dotace na opravu obecních komunikací.
Výsledek hlasování: Pro7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
10. Dotace na zřízení ČOV a vrtané studny pro Dům seniorů.
Další dotace bude podána na zřízení ČOV a vrtané studny pro Dům seniorů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádostí o dotace na ČOV a vrtanou studnu pro Dům
seniorů.
Výsledek hlasování: Pro7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
11. Dotace z rozpočtu karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu
Další dotace bude podána na podporu aktivit v cestovním ruchu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádostí o dotace na podporu aktivit v cestovním ruchu
Výsledek hlasování: Pro7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
12. Věcné břemeno – Mont projekt
Firma Mont projekt požádala o zřízení věcného břemena pro překop obecní komunikace z důvodu připojení
elektrického vedené pro stavbu rodinného domu na p.p.č. 556/1 v k.ú. Rájec u Černavy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje zřízení věcného břemene pro firmu Mont projekt.
Výsledek hlasování: Pro7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno

ze dne 21.01.2015

Zastupitelstvo obce Černava

Zápis 1/2015

4/7

13. Smlouva o smlouvě budoucí na pečovatelskou službu S námi doma o.p.s.
Pro provoz Domu seniorů je nutné zajistit pečovatelskou službu, kterou nabízí firma S námi doma o.p.s.,
která tuto službu zajišťuje i pro seniory v Nejdku. Na základě jednání bylo navrženo uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí na zajištění pečovatelské služby pro Dům seniorů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podepsání smlouvy o smlouvě budoucí s firmou S námi doma o.p.s.
Výsledek hlasování: Pro7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno
14. Návrh pravidel pro provozování Domu seniorů
Byly projednány jednotlivé možnosti pravidel pro provoz Domu seniorů, návrh pravidel pro pořadník včetně
formuláře na přihlášku, dále pravidla pro stanovení výše nájmu a služby spojené s užíváním bytu. Forma a
délka nájemních smluv, domovní řád apod. Na následujícím zastupitelstvu bude předloženo navrhované
řešení ke schváleni.
15. Kulturní a sportovní akce v roce 2015
na rok 2015 jsou plánovány tyto akce:
31.01.2015 5. ples Pod kaštany – pořádá spolek Odbory naruby
14.03.2015 Maškarní pro děti – pořádá spolek Odbory naruby ve spolupráci s obcí Černava
05.04.2015 Velikonoční výstava
18.04.2015 Jarní brigáda
30.04.2015 Pálení čarodějnic – pořádá pohostinství Petra Pelesná
02.05.2015 Otevření muzea
31.05.2015 Májová veselice
06.06.2015 Dětský den – pořádá spolek Odbory naruby ve spolupráci s obcí Černava
12.06.2015 Přednáška (p.Rojík)
21.06.2015 Letní slunovrat
05.09.2015 Fotbal o pohár starosty obce
21.09.2015 Vítání podzimu
26.09.2015 Václavsko-pyžamová zábava
03.10.2015 Drakiáda – pořádá spolek Odbory naruby
16.10.2015 Divadlo
30.10.2015 Soutěž o nejkrásnější dýni
13.11.2015 Lampionový průvod
29.11.2015 Adventní výstava + koncert
04.12.2015 Mikulášská nadílka pro děti
24.12.2015 Zpívání u zvonice
27.12.2015 Turnaj ve stolním tenisu
27.12.2015 Sousedské posezení
v průběhu února bude vydán Černavan.
16. Žádost o pronájem pozemku 257/7 v k. ú. Černava
Pan Martin Kováč požádal o pronájem pozemku 257/7, který byl převeden Pozemkovým fondem na obec
Černava, jenž pan Kováč již dlouhodobě užíval na základě nájmu od PF. Vzhledem k tomu, že pro rok 2015
nemá obec Černava v plánu nějak nakládat s tímto pozemkem bylo navrženo schválené pronájmu pozemku
257/7.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje pronájem pozemku 257/7 v k.ú. Černava panu Martinovi Kováčovi.
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Výsledek hlasování: Pro7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno
17. různé
Termín pro konání následujícího zastupitelstva byl stanoven na 18.2.2015.

V Černavě 23.1.2015

Zapsala: Zuzana Šťastná

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

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

Vyvěšeno:_________________

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

Sejmuto:__________________
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Hlasování na zastupitelstvu obce 21.1.2015
číslo usnesení
Ing.Josef Krouza
Milena Částková
Zuzana Šťastná
Lenka Bauerová
Jana Průšová
Hana Kováčová
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