
  23. zasedání OZ Černava 14.4.2021 

 

Zápis č.23/2021 
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, 
konaného dne 14.4.2021 od 17:30 hodin. 

 

Přítomni: 

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

 

Omluveni: Lenka Bauerová 

 

Hosté: Helena Plasová, Roman Jetenský,  Michal Třeška 
 
 

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. Předsedající dal 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. Návrh Závěrečného účtu 2020 

5. Účetní závěrka za rok 2020 

6. Rozpočtové opatření č. 3 

7. Vyjmutí pozemku p.č. 83/2 k.ú. Černava ze zemědělského půdního fondu 

8. Řešení nakládání s odpady v obci 

9. Žádost o řešení dopravy v obci – směr Kobelec 

10. Brigáda 2021 – jarní úklid obce 

11. Různé 

A) Námitka na pronájem části pozemku p.č.128/1 k.ú. Rájec u Černavy 

B) Žádost o zřízení věcného břemene na pozemku 461/13 k.ú.Rájec u Černavy 

C) Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 541 k.ú. Rájec u Černavy 

D) Žádost o směnu pozemku p.č. 136 k.ú. Černava za části pozemků p.č. 640/1 a p.č. 643/1 k.ú.Černava. 

E) Dotaz na objasnění změn realizovaných v aktuálně projednávané Změně územního plánu 

F) Příprava dalšího vydání Černavanu 

 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl 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 provedl kontrolu minulého usnesení, bylo provedeno upřesnění výběru cest k plánovaným opravám:  

• p.č. 643/1 v k.ú. Černavya, v délce cca 80 m 

• p.č. 564/1 v k.ú. Rájec u Černavy, v délce cca 180 m 

• p.č. 561 v k.ú. Rájec u Černavy, v délce cca 100 m 

 

Výběrové řízení na rekonstrukci hasičárny bude provedeno po 20.4.2021, kdy je uzávěrka přihlášek. 

Dále konstatoval, že ostatní body byly splněny nebo budou aktuálně projednávány dle programu OZ. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

 

4. Návrh Závěrečného účtu 2020 

OZ projednalo Závěrečný účet dle předloženého návrhu obce Černava za rok 2020. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje návrh Závěrečného účtu obce Černava za rok 2020, včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Černava za rok 2021, a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez 

výhrad. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

5. Účetní závěrka za rok 2020 

OZ projednalo Účetní závěrku obce Černava za rok 2020. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Účetní závěrku obce Černava za účetní období 2020, sestavenou k 31.12.2020. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

6. Rozpočtové opatření č.3 

Účetní obce předložila zastupitelům Rozpočtové opatření č.3.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Rozpočtové opatření č.3. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

7. Vyjmutí pozemku p.č. 83/2 k.ú. Černava ze zemědělského půdního fondu  

OZ projednalo vyjmutí pozemku p.č. 83/2 k.ú. Černava ze zemědělského půdního fondu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje vyjmutí pozemku p.č. 83/2 k.ú. Černava ze zemědělského půdního fondu. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 

8. Řešení nakládání s odpady v obci 

OZ projednalo informace předsedajícího o chystaných změnách s nakládáním odpadů v obci. 

Zastupitelé vzali tyto informace na vědomí. 

 

9. Žádost o řešení dopravy v obci – směr Kobelec 

Zastupitelstvo projednalo žádost o řešení dopravy v obci, týkající se hlavně rychlé jízdy v části Kobelec. 

Vzhledem k tomu, že překračování povolené rychlosti se vyskytuje i v ostatních částech obce, byla uzavřena smlouva 

s Městskou policií Nejdek, která bude provádět namátkovou kontrolu měřením rychlosti v obci. 

 

10. Brigáda 2021 – úklid obce 

OZ projednalo tradiční úklidovou brigádu v obci, určilo termín 8.5.2021 od 14:00 hodin, kdy zúčastnění za dodržení 

všech aktuálně platných hygienických nařízení budou věnovat úklidu obce. Informační plakát, potřebný materiál, svoz 

odpadu a občerstvení zajistí obec. 
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11. Různé 

 

A) Námitka na pronájem části pozemku p.č. 128/1 k.ú. Rájec u Černavy 

OZ projednalo námitku na pronájem části pozemku p.č. 128/1 k.ú. Rájec u Černavy. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje zrušení záměru pronájmu části pozemku p.č. 128/1 k.ú. Rájec u Černavy. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

B) Žádost o zřízení věcného břemeno na p.č. 461/13 k.ú Rájec u Černavy 

OZ projednalo žádost o zřízení věcného břemene na p.č. 461/13  k.ú Rájec u Černavy 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje zřízení věcného břemene na část pozemku p.č. 461/13 k.ú Rájec u Černavy 

s tím, že veškeré náklady a správní úkony spojené se zřízením tohoto věcného břemene bude hradit a zajišťovat 

žadatel. 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 1 Zdrželi se 1 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

C) Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 541 k.ú. Rájec u Černavy 

OZ projednalo žádost o odkoupení části pozemku p.č. 541 k.ú. Rájec u Černavy. 

Tato žádost bude projednána po provedení místního šetření a vytýčení hraničních bodů. 

 

D) Žádost o směnu pozemku p.č. 136 k.ú Černava za  části pozemků p.č. 640/1 a p.č. 643/1 oba  v k.ú. 

Černava. 

OZ projednalo možnost směny pozemků p.č. 136 k.ú. Černava za  části pozemků p.č. 640/1 a p.č. 643/1 

oba  v k.ú. Černava. 

Tuto směnu podle stávajících majetkových poměrů nelze prozatím projednat. 

 

E) Dotaz na objasnění změn realizovaných v aktuálně projednávané Změně územního plánu obce 

Předsedající podal vysvětlení přítomnému žadateli o přístupu obce k realizaci změn v územním plánu. 

 

F) Příprava dalšího vydání Černavanu 

OZ projednalo obsah chystaného vydání obecního občasníku. 

 

Příští zasedání obecního zastupitelstva je plánováno na 28.4. od 16:00 hod. 

 

 

 

V Černavě 14.4.2021       Zapsala: Mgr. Milena Částková 

 

 

 

 

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

Ing. Josef Krouza, starosta obce 

 

 

 

 

 

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

Jana Průšová   - ověřovatelka                                         Edwin Trapp- ověřovatel 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: _____________________    Sejmuto:__________________ 


