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 23. dubna 2019 

 

Zápis č.6/2019 

ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, 

konaného dne 23. 4. 2019, od 17:30 hodin. 
 

Přítomni: 

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

Trapp 
 

Hosté: Helena Plasová, Roman Jetenský 
 

 

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 7 členů 

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

zákona o obcích). 

Předsedající poděkoval M. Částkové, H. Hladké a Z. Borskému za přípravu Velikonoční výstavy.  

 

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. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Předsedající dal 

hlasovat o návrhu programu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

 

1. Schválení programu OZ 

2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

4. Závěrečný účet 2018 + zpráva z kontroly hospodaření 

5. Účetní závěrka 2018 

6. Výběrové řízení na opravu místních komunikací     

a) 268/5 k.ú. Černava 

b) 560/3 k.ú. Rájec u Černavy 

7. Nákup programu CODEXIS 

8. Různé 

a) Pronájem pozemku 231/2 v k.ú. Černava 

b) Pronájem pozemku 643/7 v k. ú. Černava 

c) Ukončení pronájmu požární zbrojnice 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 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 a zapisovatelkou Milenu Částkovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovateli zápisu Edwina Trappa a Janu Průšovou a zapisovatelkou Milenu 

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

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

 

Předsedající konstatoval splnění bodů vyplývajících z usnesení z minulého zasedání obce, případně jejich projednání v 

programu stávajícího zasedání OZ. 

 

Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. 

 

4. Závěrečný účet 2018 + zpráva z kontroly hospodaření 

OZ projednalo Závěrečný účet 2018 obce Černava předložený účetní obce H.Plasovou a zprávu o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Černava za rok 2018. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava projednalo závěrečný účet obce Černava za rok 2018 včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Černava za rok 2018 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to s výhradou 

nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření: 

• Smlouva na veřejnou zakázku „výstavba ČOV v obci Černava“ je již uveřejněna na profilu zadavatele obce 

od 8.2.2019 

• Obec dne 8.2.2019 uveřejnila na profilu zadavatele skutečně uhrazenou cenu za plnění smlouvy na akci 

„výstavba ČOV v obci Černava“ 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

5. Účetní závěrka 2018 

OZ projednalo Účetní závěrku 2018 předloženou účetní obce H. Plasovou. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje účetní závěrku obce Černava za účetní období roku 2018, sestavenou 

k 31.12.2018. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

6. Výběrové řízení na opravu místních komunikací   

Předsedající seznámil OZ se záměrem vypsat výběrové řízení na opravu místních komunikací p.p.č. 268 /5 

k .ú .Černava  a  p.p.č. 560/3 k. ú. Rájec u Černavy. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo  obce Černava schvaluje vypsání výběrového řízení na opravu místních komunikací p. p. č 268/5. k. ú.  

Černava a  p.p.č. 560/3  k.ú.Rájec u  Černavy. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 

7. Nákup programu CODEXIS 

Předsedající seznámil OZ se záměrem nákupu služeb od firmy CODEFIX v hodnotě 44 000 Kč bez DPH na 4 roky. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje nákup služeb od firmy CODEFIX v hodnotě 44 000 bez DPH/4roky. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 

 

8. Různé 

 

 

a)   Pronájem pozemku 
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Předsedající předložil OZ záměr výměnného pronájmu pozemku p.p.č. 231/2 k.ú. Černava za pronájem části 

pozemku p.p.č. 213/1 ve vlastnictví pana Martina Kováče. Pan Kováč požádal o pronájem pozemku 231/2 dne 

12.3.2019 a záměr byl vyvěšen na úřední desce od 29.3.2019 – 24.4.2019. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje pronájmu pozemku p.p.č. 231/2 k.ú. Černava za část cca 1 000 m2 pronájmu 

p.p.č. 231/1 v k.ú Rájec u Černavy. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

b) Pronájem pozemku 
Předsedající předložil OZ záměr pronájmu pozemku p.p.č. 643/7 k.ú. Žádost o pronájem byla doručena 

25.3.2019 a záměr byl vyvěšen na úřední desce od 29.3.2019 – 24.4.2019. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 643/7 k.ú. Černava. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

c) Ukončení pronájmu požární zbrojnice 
OZ projednalo ukončení pronájmu požární zbrojnice z důvodu potřeb prostor na garážování obecní 

techniky. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání výpovědi k ukončení pronájmu budovy obecní požární zbrojnice 

v Černavě k 1.6.2019. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 

 

 

Datum konání příštího zasedání zastupitelstva obce bylo určeno na 22. 5. 2019 

 

 

 

 

 

V Černavě 29.4.2019       Zapsala: Mgr. Milena Částková 

 

 

 

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

Ing. Josef Krouza starosta obce 

 

 

 

 

 

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

                              Jana Průšová – ověřovatel                                Edwin Trapp -  ověřovatel 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 29.4.2019    Sejmuto:__________________ 


