
 

  27. zasedání OZ Černava 14.7.2021 

 

Zápis č.27/2021 
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, 
konaného dne 14.7.2021 od 17:30 hodin. 

 

Přítomni: 

Ing. Mgr. Milena Částková, Zuzana Šťastná, Jana Průšová, Vladimír Zálešák, Edwin Trapp, Lenka Bauerová. Monika 

Kratochvílová 

 

 

Hosté: Helena Plasová, Jaroslav Kalužík 
 
 

1. Zahájení zasedání a schválení programu zastupitelstva obce 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Černava (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30 hodin místostarostkou 

obce Mgr. Milenou Částkovou, která 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).  

 

2. Složení slibu člena zastupitelstva 

 Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval nového člena zastupitelstva ke složení slibu. Před složením 

slibu předsedající upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 

zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České 

republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Černava a jejích 

občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky,“ a vyzval nového člena zastupitelstva ke složení slibu pronesením 

slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 1). 

Monika Kratochvílová neodmítla složit slib ani nesložit slib s výhradou, a tak doplnila po rezignaci Ing. Josefa Krouzy 

počet zastupitelů na 7 členů. 

 

Po složení slibu nového člena zastupitelstva byl doplněn počet přítomných členů zastupitelstva na 7, takže 

zastupitelstvo bylo i nadále usnášeníschopné. 

 

 

3. 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 zasedání zastupitelstva 

2. Složení slibu člena zastupitelstva 

3. Schválení programu zasedání 

4. Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu  

5. Volba starosty 

6. Doplnění člena a volba předsedy finančního výboru 

        7.       Různé 

a) Rekonstrukce sprchy v Domě seniorů – byt č.2 

b) Termín schůzky s nájemníky DS – vyúčtování 

c) Dovoz kamene do nádrže v Kobelci 

d) Příspěvek obcím postižených tornádem 

e) Rozpočtové opatření č.6 

f) Odměna pro starostu 

 

 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno 
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4. 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 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

5. Volba starosty 

 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu 

hlasování musí schválit zastupitelstvo. Za přítomnosti všech členů obecního zastupitelstva proběhla volba nového starosty, 

kdy jediným kandidátem byla Zuzana Šťastná. Jiný protinávrh nebyl podán. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava volí do funkce starostky Zuzanu Šťastnou. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

Po volbě starosty se ujala vedení schůze zastupitelstva nově zvolená starostka Zuzana Šťastná. 

 

 

6. Doplnění člena a volba předsedy finančního výboru 

 

Starostka Zuzana Šťastná jako předsedající, navrhla Lenku Bauerovou jako nového člena finančního výboru. 

Jiný protinávrh nebyl podán. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava volí Lenku Bauerovou za člena finančního výboru. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

Přítomní členové finančního výboru navrhli a zvolili Moniku Kratochvílovou jako předsedkyni finančního 

výboru. 

  

7. Různé 

 

a) Rekonstrukce sprchy v Domě seniorů – byt č.2 

OZ projednalo rekonstrukci nevyhovující sprchy v bytě č.2 v DS  a pověřilo starostku prověřením možností 

úprav na bezbariérový sprchový kout. 

 

b) Termín schůzky s nájemníky DS -vyúčtování 

OZ projednalo konání schůzky s nájemníky DS a určilo termín 29.7.2021 od 16,00 hod. Mimo jiné bude  

zdůvodněno vyúčtování položek za nájem a služby. 

 

c) Dovoz kamene do nádrže v Kobelci 

OZ projednalo dovoz kamene na úpravu vodní nádrže v Kobelci. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje nákup a dovoz kamene na úpravu vodní nádrže v Kobelci. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

d) Příspěvek obcím postižených tornádem 

OZ projednalo výši a určení příspěvku pro tornádem postiženou obec Hrušky a navrhlo výši 40 000,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje příspěvek ve výši 40 000,-Kč pro tornádem postiženou obec Hrušky na 

Moravě. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 
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e) Rozpočtové opatření č.6 

OZ projednalo Rozpočtové opatření č.6. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Rozpočtové opatření č.6. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

 

f) Odměna pro starostu 

OZ projednalo odměnu pro výkon funkce starosty schválenou 28.12.2020 ve výši 24 593,-Kč, která nabývá 

platnosti dnem zvolení do funkce. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje odměnu pro starostku ve výši 24 593,-Kč. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

 

Příští zasedání obecního zastupitelstva je plánováno na 8. 9. 2021od 17:30 hod. 

 

 

 

 

 

V Černavě 19.7.2021    Zapsala: Mgr. Milena Částková 

 

 

 

 

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

Zuzana Šťastná - starostka obce Černava 

 

 

 

 

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

Jana Průšová   - ověřovatelka                                         Edwin Trapp- ověřovatel 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: _____________________    Sejmuto:__________________ 


