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Zápis č. 6/2017 

ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, 

konaného dne 30.8.2017, od 17:30 hodin. 

 

Přítomni:  

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

 

Hosté: 

Martina Husáková, Martin Kováč, Václav Pelikán, Zdeněk Borský. 

 
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. Záměr prodeje části pozemku 231/2 v k.ú. Černava - 1000m2. 

5. Rozpočtové opatření č. 4 

6. Informace o poště v Černavě. 

7. Informace ankety o stavu vody v obci. 

8. Příprava fotbalu. 

9. Žádost o pronájem pozemku 204/14 v k.ú. Černava 

10. OZV 1/2017 stanovení společného školského obvodu. 

11. Různé 

- informace o opravách OÚ 

- odval malé hřiště 

- cedule na odpad 

 

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 z minulého zasedání jsou splněny nebo budou projednány v dalších bodech. 

 

4. Záměr prodeje části pozemku 231/2 v k.ú. Černava – 1000 m2. 

 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem záměru prodeje pozemku 231/2 v k.ú.Černava. Jedná se jen o část 

1 000 m2. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje záměr prodeje části pozemku 231/2 v k.ú. Černava – 1000 m2. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

5. Rozpočtové opatření č. 4 
 

Bylo předloženo rozpočtové opatření č. 4, kde byly upraveny hlavně příjmy a výdaje z důvodu větších 

neplánovaných oprav v budově OÚ a menších nákladů na opravu cest. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Rozpočtové opatření č. 4. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 
6. Infomace o poště v Černavě. 

 

Starosta podal informaci o chodu pošty v naší obci. Momentálně se na provozu pošty v Černavě nic 

nemění a zůstává v běžném provozu. 

 
7. Informace ankety o stavu vody v obci. 

 

Zastupitelé, vzhledem k informacím o malém množství vody na území naší obce, vyhlásili anketu, kde byl 

zjišťován stav vody u jednotlivých domůVýsledky byly vyhodnoceny a stav je uspokojivý a není nutné 

přijímat nějaká mimořádná opatření. 

      

8. Příprava fotbalu. 
 

Začátek bude 9.9.2017 od 10:00. Byly rozděleny jednotlivé úkoly pro zajištění průběhu akce. 

 

9. Žádost o pronájem pozemku 204/14 v k.ú. Černava 
 

OZ Černava byla doručena žádost Dagmar Šimkové o pronájem pozemku 204/14 v k.ú. Černava vedle ČOV 

pro výběh pro koně, s tím, že plně přizpůsobí používání pozemku při stavebních úpravách ČOV. 

  
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje záměr pronájmu pozemku 204/14 v k.ú. Černava. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  1 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
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10. OZV 1/2017 stanovení společného školského obvodu. 
 

Starostou obce byl předložen návrh OZV 1/2017 o stanovení společného školského obvodu. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje OZV 1/2017 o stanovení společného školského obvodu. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno.  

 

11. Různé 

a) informace o opravách obecních cest 
Starosta podal informace o provedených opravách cest. 
 

b) odval malé hřiště 

Pro opravu malého hřiště v Rájci bude dodán odval. Akci bude zajišťovat Jana Průšová. 
 

c) cedule na odpad 

Vzhledem k tomu, že se u popelnic na tříděný odpad u OÚ v Černavě hromadí odpad, který tam 

nepatří, bude zajištěno upozornění na zákaz skládky. 

 

 

 

 
V Černavě 6.9.2017      Zapsala: Zuzana Šťastná 

 

 

 

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

Ing. Josef Krouza starosta obce 

 

 

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

                       Edwin Trapp – ověřovatel            Jana Průšová -  ověřovatel 

 

 

 


