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Zápis č. 5/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava,
konaného dne 27.5.2015, od 17:30 hodin.

Přítomni: 
Josef Krouza, Milena Částková, Edwin Trapp, Zuzana Šťastná, Hana Kováčová,Lenka Bauerová, Jana 
Průšová.

Hosté:
Helena Plasová,

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Černava (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30 hodin starostou
obce Josefem Krouzou („dále jako „předsedající“). 

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 zasedání:

1. Zahájení a schválení programu OZ.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4. Kontrola hospodaření – Rozpočtové opatření č. 1
5. Informace o stavu Domu seniorů.
6. Informace o krajských dotacích
7. Výběr cest k opravě.
8. Návrh na koupi pozemků od Lesy ČR.
9. Různé

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající  navrhl  určit  ověřovatele  zápisu  Jana  Průšová  a  Edwina Trappa.  K návrhu nebyly  vzneseny
žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovateli zápisu Janu Průšovou a Edwina Trappa.
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

Všechny body byly splněny, případně budou projednány samostatně.
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4. Výsledek hospodaření –   Rozpočtové opatření č. 1
Byly podány informace o průběhu hospodaření za období 1-5/2015, na základě kterého bylo navrženo 
Rozpočtové opatření č. 1/2015 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2015 .

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

5. Informace o stavu Domu seniorů

Bylo řešeno obsazení domu nájemníky. Do současné doby byla podána jedna přihláška, a tak bude předána 
nabídka možnosti ubytování nabídnuta okolním obcím a městům.
Byly podány informace o probíhající rekonstrukci Domu seniorů a průběžném financováni. 
Ministerstvem pro místní rozvoj byla schválena dotace v rámci programu „Podpora výstavby podporovaných
bytů“ ve výši 1 800 000,- Kč na výstavbu 3 bytů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje přijetí dotace v rámci programu „Podpora výstavby podporovaných
bytů“ ve výši 1 800 000,- Kč na výstavbu 3 bytů.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

6. Informace o krajských dotacích.

 a) Byla schválena dotace na opravu obecních komunikací ve výši 170 000,- Kč od Karlovarského kraje.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje přijetí dotace na opravy obecních komunikací ve výši 170 000,- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

b) Byla schválena dotace na lesy (zalesňování) ve výši 8 881, - Kč od Karlovarského kraje.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje přijetí dotace na zalesnění obecních lesů ve výši 8 881,- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

7.   Výběr obecních cest k opravě
Na základě předložených projednaných návrhů bylo rozhodnutu, že bude proveden finální asfaltový povrch 
na cesty, které byly opravovány minulý rok (k Mandousům a ke Křížím) a bude vyhlášeno výběrové řízení 
na tyto práce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje vyhlášení výběrového řízení na opravu cest.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
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8.   Návrh na koupi pozemků od Lesy ČR

Od Lesů ČR přišla nabídka, zda máme stále ještě zájem o koupi pozemků, dle předchozí žádosti. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o starou záležitost a v nabídce nebyly žádné konkrétní podmínky prodeje, zjistíme 
nejdříve  podmínky a především cenu pozemků.

9.   Různé  .

a)    Pravidla pro prodej pozemků v majetku obce Černava
Na návrh ministerstva vnitra byla odejmuta část z „Pravidel pro prodej pozemků v majetku obce Černava“ a
to ve Čl.I bod 4. Tato pravidla budou opět zaslány ministerstvu ke schválení.

 Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava  schvaluje  novou úpravu  „Pravidel  pro prodej  pozemků v  majetku obce
Černava“.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

b) I  nfomace o opatrovnictví svěřené osoby
U  opatrované  osoby  došlo  ke  změně  trvalého  pobytu,  a  tak  byla  podána  žádost  k  soudu  na  změnu
opatrovníka.

Zastupitelstvo obce Černava  bere uvedené skutečnosti o opatrovnictví svěřené osoby na vědomí.

c) Žádost Gymnázia Cheb o příspěvek na pořádání celostátní dějepisné soutěže.
Byla doručena žádost Gymnázia Cheb na poskytnutí finančního příspěvku na pořádání dějepisné soutěže.

 Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje finanční příspevek na pořádaní dějepisné soutěže Gymnáziu Cheb. 

Výsledek hlasování:   Pro 0 Proti 5 Zdrželi se 2
Usnesení č. 9 nebylo schváleno

d) Následující kulturní akce
dne 30.5.2015 Májová veselice – zajišťuje Milena Částková ve spolupráci s ostatními
dne 6.6.2015   Dětský den – zajišťují Odbory naruby
dne 10.6.2015 Přednáška o životním stylu s měřením tlaku - zajištuje Josef Krouza
dne 12.6.2015 Přednáška pana Rojíka - zajišťuje Josef Krouza
dne 20.6.2015 před slavností slunovratu proběhne dle počasí a zájmu cyklovýlet – zajišťuje Milena Částková
dne 05.9.2015 Fotbal o pohár starosty obce  

e) Žádost o pronájem bývalé knihovny pro účely cvičení Jogy
Živa Lípová si podala žádost o pronájem místnosti v budově OU (bývalé knihovny) na cvičení jogy.  

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje pronájem místnosti (bývalé knihovny) v budově OU Živě Lípové.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 10 bylo schváleno
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f) Konání příštího zasedání
Termín konání příštího zastupitelstva  je stanoven na 17.6.2015 a následně po prázdninách na 3.9.2015.

V Černavě 28.5.2015 Zapsala: Zuzana Šťastná

-----------------------------------
Ing. Josef Krouza starosta obce

----------------------------------- ---------------------------------
                    Edwin Trapp – ověřovatel                Jana Průšová -  ověřovatel

Vyvěšeno:_________________ Sejmuto:__________________

ze dne 27.05.2015
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