
  36. zasedání OZ Černava 7.9.2022 

 

Zápis č.36/2022 
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, 
konaného dne 07.09.2022 od 17:30 hodin. 

 

Přítomni: Zuzana Šťastná, Mgr. Milena Částková, Jana Průšová, Vladimír Zálešák, Lenka Bauerová, 

                   Edwin Trapp, Monika Kratochvílová 

 

Hosté:  Roman Jetenský 

 

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 7 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 a zapisovatele zápisu 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání  

4. Rozpočtové opatření č.5 

5. Věcné břemeno – souhlas na pozemcích p.p.č. 34/1, 331/5 a 542, vše na k.ú. Rájec u Černavy 

6. Smlouva o spolupráci při tvorbě aktualizací a správě digitální technické mapy Karlovarského kraje 

7. Pracovní plán rozpočtu na rok 2023 

8. Kulturní akce do konce roku 2022 

9. Příprava Černavanu 

10. Zhodnocení volebního období 

11. Různé 

 
Výsledek hlasování: Pro 7 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 Mgr. Milenu Částkovou. 
 

Návrh usnesení: 

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

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

 

Předsedající provedla kontrolu usnesení ze zasedání č. 35/2022 a konstatovala, že projednávané body byly převážně splněny, nebo 

budou aktuálně projednávány na dnešním zasedání.  

Obecní zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

 

4. Rozpočtové opatření č.5 

Zastupitelstvo projednalo návrh Rozpočtového opatření č.5. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Rozpočtové opatření č.5. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

5. Věcné břemeno pro distribuci el. energie – souhlas na pozemcích p.p.č. 34/1, 331/5 a 542, vše  
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na k.ú. Rájec u Černavy 

 

Zastupitelstvo obce Černava projednalo souhlas se zřízením věcného břemene pro rozvod podzemního el. vedení na pozemcích 

p.p.č. 34/1, 331/5 a 542, vše na k.ú. Rájec u Černavy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje souhlas se zřízením věcného břemene pro rozvod podzemního el. vedení na pozemcích 

p.p.č. 34/1, 331/5 a 542, vše na k.ú. Rájec u Černavy. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

6. Smlouva o spolupráci při tvorbě aktualizací a správě digitální technické mapy Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo obce Černava projednalo Smlouvu o spolupráci při tvorbě aktualizací a správě digitální technické mapy 

Karlovarského kraje. 

. 

Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Smlouvu o spolupráci při tvorbě aktualizací a správě digitální technické mapy 

Karlovarského kraje. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

7. Pracovní plán rozpočtu na rok 2023 

 

Předsedající seznámila přítomné zastupitele s přípravným plánem rozpočtu na rok 2023, který bude aktualizován podle  

dalších návrhů. Přítomní zastupitelé vzali tyto informace na vědomí. 

 

8. Kulturní akce do konce roku 2022 

 

Starostka obce seznámila přítomné s chystanými kulturními akcemi do konce roku 2022: 

24.9. Drakiáda, 1.10. Pyžamová zábava, 27.10. dýňová soutěž, 11.11. Lampionový průvod, 27.11. Adventní koncert a výstava, 

3.12. Mikuláš, 24.12. Zpívání u zvonice, 7.1. Tříkrálový turnaj ve stolním tenise a sousedské posezení 

 

9. Příprava Černavanu 

 

V listopadu je plánováno další vydání obecního občasníku, který bude obsahovat mimo jiné i výsledky zářijových komunálních 

voleb. 

 

10. Zhodnocení volebního období 

 

Starostka obce, Zuzana Šťastná, poděkovala zastupitelům za činnost v uplynulém volebním období, především za poslední rok, 

kdy nastoupila na místo starostky, a shrnula provedené akce i jejich dokončení plánované v tomto rozpočtovém roce. 

 

11. Různé – k tomuto bodu nebyla projednávána žádná témata.  

 

 

 

 

 

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

Zuzana Šťastná, starostka obce Černava 

 

 

 

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

Jana Průšová   - ověřovatelka                                         Edwin Trapp – ověřovatel 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: _____________________                 Sejmuto:__________________ 


