
  31. zasedání OZ Černava 15.12.2021 

 

Zápis č.31/2021 
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, 
konaného dne 15.12.2021 od 17:30 hodin. 

 

Přítomni: 

Zuzana Šťastná, Jana Průšová, Vladimír Zálešák, Lenka Bauerová. Monika Kratochvílová, 

 

Omluveni: Mgr. Milena Částková, Edwin Trapp 

 

 

Hosté: Helena Plasová, Roma Jetenský, Tomáš Hladký 

 

 

1. Zahájení zasedání a schválení programu zastupitelstva obce 

 

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

Zuzanou Šťastnou, která z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že přítomno je 5 členů 

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

zákona o obcích).  

 

         2.  Schválení programu: 

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a 

v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Nikdo z přítomných neprojevil zájem o doplnění programu 

 zasedání, proto 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. Rozpočtové opatření č.9 

5. Žádost a schválení dotace z rozpočtu obce – ČOV 

6. Dar pro hospic LADARA s.r.o – Agentura domácí péče 

7. Návrh rozpočtu na rok 2022 

8. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na 2023–2025 

9. Pravomoc starostce k závěrečným rozpočtovým úpravám 

10. Inventura 2021 

a. Složení inventurní komise 

b. Plán inventur 2021 

11. Žádost o dotaci obce – Spolek Odbory naruby (dětské akce) 2022 

12. Žádost o směnu pozemků 591/1  za pozemek 609/6 v k-ú. Černava 

13. Vyhodnocení ankety popelnice 

14. Vyhodnocení ankety radary a retardéry 

15. Příprava – zrušení kulturních akcí do konce roku. 

16. Projednání darů pro jubilanty 

17. Program pro poskytování dotací z rozpočtu obce na rok 2022 - ČOV 

18. Různé 
 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

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

 

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Vladimír Zálešák a Janu Průšovou, zapisovatelkou Helenu Plasovou. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovatele zápisu Vladimíra Zálešáka a Janu Průšovou a zapisovatelku Helenu 

Plasovou 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

 

Předsedající provedla kontrolu usnesení ze zasedání č. 29 a konstatovala, že projednávané body byly převážně splněny, 

nebo budou aktuálně projednávány na dnešním zasedání. Bod týkající zálohovacího zařízení bude projednám 

s Edwinem Trappem, který toto zařízení zprovozní. 

 

Obecní zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

 

 

4. Rozpočtové opatření č.9 

 

OZ projednalo návrh rozpočtového opatření č.9 předložený účetní obce.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje rozpočtové opatření č.9. 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

5. Žádost a schválení dotace z rozpočtu obce – ČOV 

 

Zastupitelé obce projednali žádost č.7 o dotaci z rozpočtu obce na výstavbu ČOV u domu a zároveň vyúčtování a 

proplacení této žádosti č.7. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvalují žádost č.7 o dotaci na domácí ČOV z rozpočtu obce. 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvalují proplacení dotace z rozpočtu obce na vybudování domácí ČOV. 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

 

6. Dar pro hospic LADARA s.r.o – Agentura domácí péče 

OZ projednalo dar pro hospic LADARA s.r.o. 5 000,- Kč proplacen v roce 2022. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje dar 5 000,- Kč pro hospic LADARA s.r.o. v roce 2022. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 
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7. Návrh rozpočtu na rok 2022 

OZ projednalo návrh rozpočtu na rok 2022 předložený účetní obce Helenou Plasovou. Vzhledem k navýšení cen za 

veškeré truhlářské a stavební práce a s ohledem na cenovou nabídku, bude návrh rozpočtu navýšen ve výdajích na 

položce 3722 6121 o 300 000,- Kč a o tuto částku navýšíme příjmy 1211 (DPH). Položka na SPOZ 3399 5222 se 

zvyšuje o 3000,- Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Rozpočet obce na rok 2022 dle předloženého návrhu i s jeho navrhovanými 

změnami. 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

8. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na 2023–2025 

OZ projednalo Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2023–2025. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled 2023-2025 dle předloženého návrhu 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

 

9. Pravomoc starostce k závěrečným rozpočtovým úpravám 

 

OZ projednalo schválení pravomocí pro starostku obce, týkající se rozpočtových změn provedených na konci 

účetního období roku 2021. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje přenesení pravomocí na starostu obce k provádění rozpočtových změn 

na konci účetního období roku 2021. 

Výsledek hlasování: Pro5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

 

10. Inventura 2021 

a) Složení inventurní komise 

Zastupitelé projednali návrh na složení inventurní komise a to Lenku Bauerovou a Janu Průšovou. Inventura se bude 

konat za přítomnosti starostky a účetní obce. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje členy inventurní komise a to Lenku Bauerovou a Janu Průšovou.  

Výsledek hlasování: Pro5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

b) Plán inventur 2021 

Zastupitelé projednali předložený plán inventur za rok 2021 (od 15.12.2021 do 14.2.2022) 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje plán inventur za rok 2021. 

Výsledek hlasování: Pro5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

11. Žádost o dotaci obce – Spolek Odbory naruby (dětské akce) 2022 

 

OZ projednalo žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2022 a to od Spolku Odbory Naruby ve výši 11000,- Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje dotaci Spolku Odbory Naruby ve výši 11 000,- Kč na pořádání dětských akcí 

v roce 2022. 

Výsledek hlasování: Pro5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno 
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12. Žádost o směnu pozemků 591/1 za pozemek 609/6 v k-ú. Černava 

OZ projednalo žádost o směnu pozemku 591/1 k.ú. Černava za pozemek 609/7 k.ú.Černava 700 m2 dle nákresu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje záměr směny pozemku 591/1 k.ú.Černava za 700 m2 pozemku 609/7 

k.ú.Černava dle nákresu. 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

13. Vyhodnocení ankety popelnice 

OZ projednalo vyhodnocení zájmu o nákup popelnic na rok 2022. Ankety se zúčastnilo celkem 32 zástupců za 

jednotlivé objekty (trv.pobyt i rekreační). Největší zájem byl o popelnice na plasty. Obec nakoupí popelnice na plast, 

sklo a černé na komunální odpad, které bude za poloviční cenu prodávat během ledna – února příštího roku. Některá 

místa měla zájem o společné popelnice. Obec i takovým žádostem vyhoví, pokud bude domluveno místo, kde mohou 

popelnice stát.  

 

OZ vzalo informaci o nákupu popelnic na vědomí. 

 

 

14. Vyhodnocení ankety radary a retardéry 

 

OZ vyhodnotilo anketu na položení retardérů v obci a instalaci radarů. Ankety se zúčastnilo 27 účastníků (zástupců za 

objekt). V anketě se jednalo o položení 5 retardérů, viz mapka a instalaci radarů na hlavní silnici z Rájce směrem na 

Tatrovice. 

 

Výsledek ankety: 

Retardér č.1 – 1 pro : 17 proti 

Retardér č.2 – 3 pro : 17 proti 

Retardér č.3 – 7 pro : 15 proti 

Retardér č.4 – 7 pro : 17 proti 

Retardér č.5 – 4 pro : 17 proti 

Radar –         10 pro : 16 proti 

 

 
 

 

Zastupitelstvo obce Černava vzalo na vědomí anketu občanů k instalaci radarů a retardérů a vzhledem k výsledku tyto 

akce ruší. Zastupiteli bylo navrženo, aby byla k hřišti umístěna cedule pozor děti. 

 
15.   Příprava – zrušení kulturních akcí do konce roku 
OZ vzalo na vědomí zrušení sousedského posezení a stolního tenisu vzhledem k opatřením.  

Zpívání u zvonice se konat bude od 21:30 hodin. 

 

16.  Projednání darů pro jubilanty 

 

OZ projednalo návrh na zvýšení částky na dary pro jubilanty. Částka 500,- Kč bude shodná pro všechny jubilanty od 60 

let. Dary v hodnotě 500,-Kč se týká jubilantů 60,65,70,75,80 a pak každý rok. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje zvýšení částky na 500,- Kč pro všechna jubilea. 
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Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 

17.   Program pro poskytování dotací z rozpočtu obce na rok 2022 - ČOV 

 

Starostka obce předložila nový Program pro poskytování dotace z rozpočtu obce na realizaci domovních ČOV v roce 

2022. Vyhlášení programu bude vyvěšeno na úřední desce obce. Částka pro rok 2022 je opět 20 000,- Kč a bude 

poskytnuta prvním pěti žadatelům. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Černava na 

realizace domovních ČOV na rok 2022. Dotace na jednu žádost činní 20 000,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 15 bylo schváleno 

 

 18.   Různé 

a) Směna pozemku 686 k.ú.Černava za 3/3 k.ú.Černava oba 24 m2 dle nákresu 

 

OZ projednalo návrh směny pozemků 686 za 3/3 oba k.ú.Černava 24 m2. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje záměr směny pozemků 686 za 3/3 oba k.ú.Černava, výměra 24 m2 dle 

nákresu. 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 16 bylo schváleno 

 

b) Kontrolní výbor – zápis 

 

OZ vzalo na vědomí zápis kontrolního výboru. 

 

 

 
Datum konání příštího zasedání obecního zastupitelstva: 26.1.2021 

 

 

 

 

 
 

V Černavě 17.12.2021                                                  Zapsala: Helena Plasová 

 

 

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

Zuzana Šťastná, starostka obce Černava 

 

 

 

 

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

Jana Průšová   - ověřovatelka                                        Vladimír Zálešák – ověřovatel 

 

 

 

 

Vyvěšeno: _____________________    Sejmuto:__________________ 


