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Zápis č. 3/2017 

ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, 

konaného dne 5.4.2017, od 17:30 hodin. 

 

 

Přítomni:  
Josef Krouza, Milena Částková, Zuzana Šťastná, Hana Kováčová, Edwin Trapp, Jana Průšová. 

 

Omluveni: 
Lenka Bauerová, 

 

Hosté: 
Helena Plasová, Tomáš Rakyta, Zdeněk Borský, Václav Pelikán, Simona Popelková.  

 

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. Návrh nové vyhlášky na psy – úprava. 

5. Nová směrnice pro poskytování cestovních náhrad. 

6. Rozpočtové opatření č.1/2017. 

7. Situace lesů Černava – T. Rakyta  

8. Žádost o pronájem pozemku 57/11 – Rájec u Černavy  

9. Připojení na ČOV. 

10. Letecké snímky – p.Hora  - ZRUŠENO 

11. Opravy cest – návrh výběrového řízení 

12. Různé 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 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 6 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. 

 

4. Návrh nové vyhlášky na psy – úprava 

 

Po schůzce s panem Pavlem Vlčkem z MěÚ Nejdek odbor vnitřních věcí byl projednán návrh vyhlášky, 

která je plánovaná na září 2017, již dle nové legislativy.  

 

5. Nová směrnice pro poskytování cestovních náhrad. 

 

Byl předložen návrh směrnice pro poskytování cestovních náhrad dle platných předpisů.  
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje směrnici pro poskytování cestovních náhrad. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
6. Rozpočtové opatření č.1/2017. 

 

Bylo předloženo rozpočtové opatření 1/2017, které zohledňuje skutečnost proti plánu. Hlavními změnami 

v rozpočtu je částka na sociální pohřeb a uložení těla, daň z příjmů právnických osob, změna položky 

cestovného zastupitelů na zaměstnance obce a navýšení částky na hovory. Podrobnější změny v příloze. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje rozpočtové opatření 1/2017.  

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
7. Situace lesů Černava – T. Rakyta  
 

Tomáš Rakyta, zaměstnanec Loketských městských lesů,  sdělil informace o přípravě plánu na lesní 

hospodářství a na příštím zasedání OZ bude již tento Lesní hospodářský plán pro obec Černava připraven a 

schvalován. 

 

8. Žádost o pronájem pozemku 57/11 k.ú. Rájec u Černavy  

 

Pan Zdeněk Klasna podal žádost o pronájem pozemku 57/11 v k.ú.Rájec u Černavy. Zastupitelstvo zatím 

navrhlo vyvěšení nabídkové povinnosti. 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání návrhu na nabídkovou povinnost pronájmu pozemku 57/11 

k.ú.Rájec u Černavy. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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9. Připojení na ČOV. 
 

Byla projednána žádost Pavla Šťastného na připojení stavby k obecní ČOV.  Na základě výsledku místního 

šetření MěÚ Nejdek panem Petrem Satýnkem bylo navrženo povolení připojení k obecní ČOV a doplacení 

poplatku za rok 2016 a 2017. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje připojení stavby k obecní ČOV pana Pavla Šťastného. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 1 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

10. Letecké snímky – p.Hora  - ZRUŠENO 
 

 11. Opravy cest – návrh výběrového řízení 

 

Na základě prohlídky cest byla vybrána cesta na opravu v letošním roce od „obchodu“ ke Křížům č.p.85 s 

povrchem na odstavné parkoviště u „obchodu“ a na tuto cestu bude vyhlášeno výběrové řízení. Dále bude 

řešeno s touto firmou oprava výmolů. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje výběrové řízení na opravu obecních komunikací. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 

12. Různé 

 

a) Směrnice pravidla rozpočtového provizoria  
Byl předložena směrnice pravidel rozpočtového provizoria na další roky, kdy bude nutné dle 

rozpočtového provizoria účtovat. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje směrnici pravidel rozpočtového provizoria. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 

b) Dům seniorů 
Vyúčtování domu seniorů bylo předáno. Nikdo nepodal reklamaci proti tomuto vyúčtování, bude tedy 

finančně vyrovnáno s jednotlivými nájemníky. 

Od 1.4.2017 je ve volném bytě č.7 ubytován jediný zájemce pan Šmídmajer. Všechny byty jsou obsazeny. 
 

c) Audit 
Byly podány informace o proběhlém auditu a zastupitelstvo vzalo na vědomí hospodaření obce za 

rok 2016. 

 

d) Žádost o zrušení věcného břemene 
Pan Miroslav Fedák, který si koupil pozemek za účelem stavby rodinného domu v Rájci, žádá o zrušení 

věcného břemene obce na zpět odkoupení pozemku při prodeji pozemku bez výstavby.  

Vzhledem k tomu, že toto vyplývá z kupní smlouvy na základě, které pan Fedák tento pozemek koupil, není 

možné ani v zájmu obce tuto skutečnost měnit.  

 



Zastupitelstvo obce Černava Zápis 3/2017 4/4 

  ze dne 5.4.2017 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje zachování věcného břemene dle smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

e) Jarní brigáda 22.4.2017 
22.4.2017 je plánovaná každoroční brigáda v obci. Stanoviště budou jako každý rok u úřadu, 

dětského hřiště a hospody v Rájci. Na tyto místa budou objednány velkoobjemové kontejnery. Po 

brigádě bude vyhodnocení a opékání špekáčků. 

 
f) Archivace 

Info o probíhající akci. 

 

 

g) Příští zasedání 

Příští zasedání je naplánované na středu 17.5.2017. 

 
 

V Černavě 10.4.2017        Zapsala: Zuzana Šťastná 

 

 

 

 

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

Ing. Josef Krouza starosta obce 

 

 

 

 

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

                       Edwin Trapp – ověřovatel            Jana Průšová -  ověřovatel 

 

 

 

Vyvěšeno:_________________   Sejmuto:__________________ 


