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Zápis č. 8/2017 

ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, 

konaného dne 8.11.2017, od 17:30 hodin. 

 

Přítomni:  

Josef Krouza, Milena Částková, Zuzana Šťastná, Edwin Trapp, Lenka Bauerová, Jana Průšová. 

 

Omluveni: 

Zuzana Šťastná 

 

Hosté: 

Helena Plasová,  
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. Rozpočtové opatření č. 6. 

5. Výběrové řízení – samostatný údržbář – info 

6. Polomy po bouři Herwart. Info o kalamitním stavu. 

7. Ukončení pachtu na pozemku 231/2 v k.ú. Černava. 

8. Žádost o pacht pozemku 231/2 v k.ú. Černava. 

9. Sbírka ošacení – humanitární pomoc. 

10. Různé. 

a. Inventura 2017 

b. Odznaky obce 

c. Odklizení polomu 

d. Další zasedání 

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 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 5 Proti  0 Zdrželi se 0 

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

 

Všechny body jsou splněny nebo budou projednány v dalších bodech. 

Starosta upřesnil další postup u přestavby ČOV v Rájci. 

 

4. Rozpočtové opatření č. 6 

 

Bylo předloženo rozpočtové opatření č. 6, kde byly upraveny výdaje především z důvodu nákupu 

elektrocentrály do Domu seniorů a výdaj na projekt ČOV. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Rozpočtové opatření č.6. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

5. Výběrové řízení – samostatný údržbář – info. 
 

Starosta obce informoval zastupitele o výběru údržbáře obce, který by měl nastoupit od 1.1.2018. 

  
6. Polomy po bouři Herwart. Info o kalamitním stavu. 

 

Starosta obeznámil zastupitele o kalamitě v obci Černava a Rájec. Z důvodu dlouhodobého výpadku 

elektřiny, byla pořízena elektrocentrála do domu seniorů a zapůjčena od Města Nejdek cisterna na 

pitnou vodu. 

 
7. Ukončení pachtu na pozemku 231/2 v k.ú.Černava. 

 

Obci Černava byla doručena žádost o ukončení pachtu na pozemku 231/2 v k.ú.Černava. Vzhledem k tomu, 

že se část tohoto pozemku prodává jako stavební pozemek, byla žádost přijata ke dni 1.11.2017. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje ukončení pachtu na pozemku 231/2 v k.ú. Černava ke dni 

1.11.2017. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

8. Žádost o pacht pozemku 231/2 v k.ú.Černava. 
 

Obci Černava byla doručena žádost o pacht pozemku 231/2 v k.ú.Černava.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje pacht na pozemku 231/2 v k.ú.Černava. 

Výsledek hlasování:   Pro 0 Proti  2 Zdrželi se 3 

Usnesení č. 5 nebylo schváleno.  

 

 

9. Sbírka ošacení – humanitární pomoc. 
 

Zastupitelstvo bylo obeznámeno tím, že Diakonie Broumov s naší obcí ukončila spolupráci. Oděvy a boty, 

které byly uloženy v prostorách budov Obce Černava byly odvezeny do Červeného kříže v Karlových 

Varech.  

Místostarostka obce byla pověřena, aby zjistila podmínky přistavění kontejnerů na oděvy do naší obce. 
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10. Různé 

a. Inventura 2017 

 

Zastupitelům byl předložen plán inventur a inventurní komise. Člen inventurní komise, který není členem 

zastupitelstva bude odměněn částkou 400,-Kč čistého. 

 

b. Odznaky obce 

Starosta zastupitelům představil nabídku na výrobu odznaků se znakem naší obce.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje výrobu odznaků se znakem obce. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 0 Proti  5 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 nebylo schváleno.  

 

c. Odklizení polomu 

Zastupitelstvu byla předložena žádost o odkoupení stromů padlých při polomu v Rájci v údolí 

Černého potoka. Jedná se o cca 6 stromů. Žádost podal pan Bohumil Hlaváč. 

 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje odprodej padlých stromů při polomu panu Bohumilu Hlaváčovi 

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno.  

 

 

d. Příští zasedání OZ bude 20.12.2017 

 
 

V Černavě 10.11.17        Zapsala: Helena Plasová 

 

 

 

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

Ing. Josef Krouza starosta obce 

 

 

 

 

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

                       Edwin Trapp – ověřovatel            Jana Průšová -  ověřovatel 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:_________________   Sejmuto:__________________ 


