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         Zasedání dne: 12. prosince  2018 

 

Zápis č.2/2018 

ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, 

konaného dne 12.12.2018, od 17:30 hodin. 
 

Přítomni:  

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

Omluven :  

Edwin Trapp 

Hosté: 

H. Plasová, R.Jetenský,  I. Vrbová, V. Pelikán 

 

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 6 členů 

zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst.3 

zákona o obcích). 

 

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. Dále vyjádřil poděkování všem, kteří se podíleli na Adventní výstavě  spojené  

s Vánočním koncertem. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající 

možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

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. Inventura za rok 2018 

- Složení inventurní komise 

- Předložení plánu inventur 

- Předložení nové směrnice o inventarizaci 

5. Návrh rozpočtu na rok 2019 

6. Rozpočtové opatření 

7. Předání pravomoci starostovi obce k rozpočtovým změnám  

8. Kronika obce 

9. Různé 

 

A) Žádost o odprodej lesního pozemku č. p. p. 45/3 k. ú. Černava  

B) Odměna člena výboru, který není zastupitelem 

C) Mobilní rozhlas 

D) Dotace od obce 

E) Program obnovy vesnice 

F) Dětské hřiště 

G) Vrácení dotace  

H) Smlouva o spravování GDPR 

I) Cesta na pozemku 48/4 k. ú. Rájec u Černavy 

J) Plánované akce do konce roku 2018 

K) Střednědobý rozpočtový výhled 
 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

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

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Vladimíra Zálešáka a Janu Průšovou a zapisovatelkou Milenu Částkovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným 

občanům. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovateli zápisu Vladimíra Zálešáka a Janu Průšovou a zapisovatelem Milenu 

Částkovou.  

Výsledek hlasování: Pro 6 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. 

Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. 

 

4. Inventura 

Přítomní zastupitelé projednali návrh na složení inventurní komise : Z.Šťastná, L.Bauerová a J.Průšová, 

dále plán provádění inventur od 20.12.2018 do 5.2.2019 a předložení nové směrnice o inventarizaci. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava určuje členy inventurní komise : Z.Šťastnou, L.Bauerovou a J. Průšovou,   

dále schvaluje plán inventur od 20.12.2018 do 5.2.2019. Rovněž schvaluje novou směrnici o inventarizaci č.1/2018. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

5. Návrh rozpočtu na rok 2019 

Předsedající předložil návrh na vyrovnaný rozpočet obce, který byl navýšen na straně příjmů i výdajů o 

53 000,- Kč a činí tedy 4 894 300,- v příjmech a 4 894 300,- ve výdajích.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2019 ve výši 4 894 300,- na straně příjmů i výdajů.  

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

6. Rozpočtové opatření 

Přítomní zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 10, provádějící pohyby mezi příjmy a výdaji vedoucími 

k vyrovnanému rozpočtu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje rozpočtové opatření č.10.  

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

7.  Předání pravomoci starostovi obce k rozpočtovým změnám  

Obecní zastupitelstvo projednalo předání pravomoci starostovi obce k rozpočtovým změnám  

na závěr roku 2018. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje předání pravomoci starostovi k provádění rozpočtových změn do konce roku 

2018. 

Výsledek hlasování : Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

8. Kronika obce 

Přítomní zastupitelé projednali obsah a formu kronikářem předložené obecní kroniky. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje vedení a zápisy obecní kroniky. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 
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9. Různé 

 

A) Žádost o odprodej lesního pozemku č. p. p. 45/3 k.ú. Černava 

Přítomní zastupitelé projednali žádost o odkoupení lesního pozemku p.p.č. 45/3 k.ú. Černava, který je 

v majetku obce. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje odprodej lesního pozemku p.p.č. 45/3 k.ú. Černava. 

Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 5 Zdrželi se 1 

Usnesení č. 8 nebylo schváleno 

 

 

 

B) Odměna člena výboru, který není zastupitelem  

Předsedající navrhl odměnu členům výboru, kteří nejsou obecními zastupiteli, ve výši 400,-Kč za kontrolu 

(schůzku). 

Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu členům 

výboru, kteří nejsou obecními zastupiteli, ve výši 400,-Kč za kontrolu (schůzku). 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

 

C) Mobilní rozhlas 

Předsedající seznámil zastupitele s nabídkou zřízení informačního kanálu přes mobilní telefony občanů. 

 

             Zastupitelé vzali tuto nabídku na vědomí a pověřili starostu obce k získání podrobnějších informací. 

 

D) Dotace od obce 

Předsedající informoval zastupitele s plánem příprav vyhlášení obecních dotací ve formě příspěvku na 

              zřizování domácích ČOV. 

První fáze by byla možná v roce 2020, podmínky a výše příspěvku budou projednány. 

Obecní zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí. 

 

E) Program obnovy vesnice 

Místostarostka obce seznámila zastupitele s návrhem Programu obnovy vesnice. Před hlasováním nebyly 

podány žádné návrhy. Program obnovy vesnice v příloze. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje předložený Program obnovy vesnice. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

F) Dětské hřiště 

Místostarostka obce seznámila zastupitele s nabídkou instalace dětského hřiště. 

Obecní zastupitelstvo navrhlo jako vhodnou plochu část hřiště v Rájci na p.p.č. 121/1 k.ú. Rájec u Černavy. 

Byla domluvena schůzka na místě 12. 12. 2018, kde bude určeno umístění herních prvků. 

Podklady budou připraveny do 14. 1. 2019, aby bylo možné včasné zažádání o dotaci. 

              Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 

 

G) Vrácení dotace 

Předsedající informoval zastupitele o vrácení části dotace od Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši  

48 438,-Kč. Vzhledem k tomu, že došlo ke snížení finančních prostředků na opravu cest, bylo nutné vrátit 

odpovídající část dotace. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje vrácení dotace Krajskému úřadu Karlovarského kraje ve výši 48 438,-Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 
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H) Smlouva o spravování GDPR 

              Předsedající informoval zastupitele o potřebě obce spravovat agendu ochrany osobních údajů (GDPR)  

a navrhl pověřit tímto úkolem Mgr. Dalibora Lípu. Návrh odměny za spravování GDPR pro obec činí 600,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje odměnu ve výši 600,-Kč měsíčně za spravování agendy GDPR pro obec 

Černavu a pověřuje jím  Mgr.Dalibora Lípu.  

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

  

 

I) Cesta na pozemku č.p.p. 48/4 k.ú. Rájec u Černavy 

Obecní zastupitelstvo projednalo dopis pí. Jonákové z 10. 12. 2018 týkající se obecního odkupu části pozemku 

48/4, k. ú. Rájec u Černavy, na kterém se nachází místní komunikace. 

Zastupitelé navrhují písemně vyzvat paní Jonákovou, aby se konkrétně vyjádřila k požadované ceně. Jejíž výše 

bude předmětem schválení obecního zastupitelstva. K dalšímu případnému jednání pak pověřuje starostu obce. 

 

J) Akce plánované do konce roku 2018 

 

24.12. Zpívání u zvonice – 22:00 hod 

28.12. Turnaj ve stolním tenisu – 10:00 hod  

28.12. Sousedské posezení – 18:00 hod 

 

K) Střednědobý rozpočtový výhled 

 

Dne 12.9.2018 byl zastupitelstvu předložen Návrh střednědobého rozpočtového výhledu. Vzhledem k tomu, že nedošlo 

ke schvalování, byl tento návrh znovu předložen ke schválení. Návrh byl zveřejněn na úřední desce od 27.8.2018. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 – 2021. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0  

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

 

Datum konání příštího zasedání zastupitelstva obce bylo určeno na 14.1.2019. 

 

 

 

 

 

V Černavě 19.12.2018       Zapsala: Milena Částková 

 

 

 

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

Ing. Josef Krouza starosta obce 

 

 

 

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

                          Jana Průšová – ověřovatel             Vladimír Zálešák -  ověřovatel 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:     Sejmuto:__________________ 


