
  26. zasedání OZ Černava 30.6.2021 

 

Zápis č.26/2021 
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, 
konaného dne 30.6.2021 od 17:30 hodin. 

 

Přítomni: 

Ing. Josef Krouza, Mgr. Milena Částková, Zuzana Šťastná, Jana Průšová, Vladimír Zálešák, Edwin Trapp,  

Lenka Bauerová 

 

 

Hosté: Helena Plasová, Roman Jetenský, Štěpán Prášil, Václav Vecko 
 
 

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 , který v úvodu poděkoval přítomným za spolupráci a podal rezignaci na funkci zastupitele. 

Poté zasedání opustil. 

 

Zastupitelé rezignaci vzali na vědomí. 

 

Místostarostka Mgr. Milena Částková (dále jako předsedající) se ujala vedení schůze a z prezenční listiny přítomných 

členů zastupitelstva konstatovala, 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 seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a 

v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající dala hlasovat o návrhu programu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje následující program zasedání: 

1. Zahájení a schválení programu OZ 

2. Volby ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

4. Kontrola hospodaření za 1. pololetí 2021 

5. Schválení přijetí dotace na kulturní akce 

6. Schválení přijetí dotace na opravu střechy budovy bývalé hasičské zbrojnice 

7. Rozpočtové opatření č.5 

8. Kulturní akce do konce roku 2021 

9. Různé 

a) OZV 1/2021  

b) OZV 2/2021 

c) Věcné břemeno na p.p.č.560/3 a 233/22 v k.ú. Rájec u Černavy 

d) SÚ a.s.- Návrh na změnu ÚP Černava 

e) Žádost o napojení na obecní ČOV 

f) Odpadové hospodářství 

g) Pomoc po tornádu 

h) Žádost o pronájem pozemku p.p.č.557 Rájec u Černavy 

i) Oprava sanitárního zařízení v Domě seniorů 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Edwina Trappa a Janu Průšovou, zapisovatelkou Milenu Částkovou. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovatele zápisu Edwina Trappa a Janu Průšovou a zapisovatelku Milenu 

Částkovou. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

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

Předsedající provedla kontrolu minulých usnesení, kdy přetrvávalo vyřešení výzvy k uvolnění obecních pozemků 

 Vzhledem k tomu, že oslovený občan se po několika urgencích nevyjádřil k výzvě uvolnit obecní pozemky, bude 

řešení postoupeno MěÚ Nejdek – stavebnímu odboru.   

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Černava schvaluje postoupení výzvy k uvolnění obecních pozemků nebo jejich 

částí Městskému úřadu Nejdek – stavebnímu odboru. Jedná se o pozemky p.p.č. 45/1 a 643/1 v k.ú. Černava. 

Výsledek hlasování : Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

 Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

Dále přetrvává bod týkající se záměru směny pozemků nabízeného obci, který aktuálně přítomný žadatel přehodnotil 

a předložil žádost na koupi části pozemku p.p.č.643/1 a žádost o pronájem části pozemku p.p.č.643/1 v k.ú. Černava. 

 

Dalším bodem je uskutečnění nabídky pronájmu volného bytu v Domě seniorů, který je dosud neobsazen. 

 

Dále předsedající konstatovala, že ostatní body byly splněny nebo budou projednávány. 

 

4. Kontrola hospodaření obce za 1. pololetí 2021 

OZ projednalo zprávu účetní obce z kontroly hospodaření za 1. pololetí 2021. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Černava schvaluje kontrolu hospodaření obce za 1. pololetí 2021. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

5. Schválení přijetí dotace na kulturní akce 

OZ projednalo přijetí dotace od KÚ Karlovarského kraje na kulturní akci – Adventní koncert ve výši 10 000,-Kč. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Černava schvaluje přijetí dotace od KÚ Karlovarského kraje na kulturní  

akci – Adventní koncert ve výši 10 000,-Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

6. Schválení přijetí dotace na opravu střechy budovy bývalé hasičské zbrojnice 

OZ projednalo přijetí dotace od KÚ Karlovarského kraje na opravu střechy budovy bývalé hasičské zbrojnice 

ve výši 263 529,-Kč. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje přijetí dotace na opravu střechy budovy bývalé hasičské zbrojnice 

od KÚ Karlovarského kraje ve výši 263 529,-Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

7. Rozpočtové opatření č.5 

OZ projednalo Rozpočtové opatření č.5 předložené účetní obce. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Rozpočtové opatření č.5. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 
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8. Kulturní akce do konce roku 2021 

OZ projednalo plánované akce s těmito termíny :  

28.8. – 10:00    Fotbalový turnaj – tato akce bude realizována pouze, přihlásí-li se k účasti do 21.8.2021 na OÚ     

                         v Černavě  nejméně tři družstva. 

28.8. - 15:00    Loučení s prázdninami 

 

2.10. - 16:00   Vítání občánků 

 

 

9. Různé 

 

A) OZV 1/2021 - odpady 

OZ projednalo Obecně závaznou vyhlášku 1/2021 o odpadovém hospodaření. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje OZV 1/2021 o odpadech. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

 

B) OZV 2/2021 - odpady 

OZ projednalo Obecně závaznou vyhlášku 2/2021 o odpadovém hospodaření. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje OZV 2/2021 o odpadech. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

 

C) Věcné břemeno na p.p.č. 560 /3 a 233/22 v k.ú. Rájec u Černavy 

OZ projednalo zřízení věcného břemene na p.p.č.560/3 a 233/22 v k.ú. Rájec u Černavy pro ČEZ distribuce a.s. 

k zajištění distribuce elektřiny v obci. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje zřízení věcného břemene na p.p.č. 560/3 a 233/22 k.ú. Rájec u Černavy 

proČEZ distribuce k zajištění distribuce elektřiny v obci. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

 
D) SÚ a.s. – Návrh na změnu územního plánu Černava 

OZ projednalo návrh na změnu ÚP Černava předložený SÚ a.s. a rozhodlo zjistit bližší okolnosti navrhované změny 

a prozatím odložit rozhodnutí.  

 

E)  Žádost o napojení na obecní ČOV 

 

OZ projednalo žádost o napojení rodinného domu v Rájci č.ev.18 na obecní ČOV. 

Po předložení nákresu přípojky bude napojení upřesněno. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje napojení rodinného domu v Rájci č.ev.18 na obecní ČOV. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 
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F) Odpadové hospodářství 

 

OZ projednalo varianty odvozu tříděného odpadu a rozhodlo zjistit formou ankety zájem občanů i chatařů o nádoby  

na komunální odpad, plasty a sklo. 

 

 

G) Pomoc po tornádu 

OZ projednalo organizaci pomoci obcím postižených tornádem a rozhodlo oslovit výzvou občany, kteří mohou přispět 

na zřízený účet. 

 

H) Žádost o pronájem pozemku 

 

OZ projednalo žádost o pronájem pozemku p.p.č. 557 v k.ú. Rájec u Černavy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje záměr pronájmu části p.p.č.557 k.ú. Rájec u Černavy. 

Výsledek hlasování : Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

 

I) Opravy sanitárního zařízení v Domě seniorů 

OZ projednalo plánovanou rekonstrukci sprchového koutu a formy čištění sanitárních zařízení. 

 

 

Příští zasedání obecního zastupitelstva je plánováno na 14.7.2021 od 17:30 hod. 

 

 

 

 

 

V Černavě 1.7.2021       Zapsala: Mgr. Milena Částková 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Milena Částková místostarostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

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

Jana Průšová   - ověřovatelka                                         Edwin Trapp – ověřovatel 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: _____________________    Sejmuto: __________________ 


