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Zápis č. 4/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava,
konaného dne 22.4.2015, od 17:30 hodin.

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

Hosté:
Helena Plasová, Jozef Kováč, Marta Bořutová, Přemysl Bořuta st. 

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 byly vzneseny návrhy na doplnění,
které byly doplněny do bodu různé. 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. Výsledek hospodaření za rok 2014.
5. Informace o stavu Domu seniorů.
6. Žádost o prodej pozemku v k.u. Rájec u Černavy.
7. Kontrola hopodaření za 1-3/2015.
8. Příprava otevření muzea.
9. Různé

a) Žádost o pronájem pozemku
b) Parkování v Kobelci
c) Cesty
d) Zrušení pachtu pozemku 257/7 v Černavě
e) Vyčištění potoka
f) Přednáška 10.6.2015
g) Úhrada za úmístění toulavého psa do útulku

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.
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3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

Všechny body byly splněny, případně budou projednány samostatně 

4. Výsledek hospodaření za rok 2014  .
Byly podány informace o průběhu kontroly hospodaření (auditu) - hospodaření za rok 2014 je bez závad. 

Zastupitelstvo obce Černava bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2014 bez výhrad.

5. Informace o stavu Domu seniorů

Byly podány informace o probíhající rekonstrukci Domu seniorů a průběžném financováni. Dále bylo řešené 
obsazení domu nájemníky. Do současné doby nebyla podána žádná přihláška a tak bude znovu doručena 
možným zájemcům z obce nabídka možnosti ubytování s termínem podání přihlášky do 20.5.2015. Po tomto
termínu bude možnost ubytování nabídnuta i okolním obcím a městům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Černava  schvaluje  oslovení  místních  obyvatel  s  možností  podání  přihlášek  a  po
20.5.2015 bude nabídka ubytování v Domě seniorů předána okolním obcím a městům .

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

6. Žádost o prodej pozemku v k.u. Rájec u Černavy.

Manželé Bořutovi podali žádost o odkoupení pozemku č. 225/6 v k.ú. Rájec u Černavy. Dle vyhlášky obce je
možné prodat pozemek za cenu dle odhadu. Na základě jednání a s přehlédnutím k žádosti podané manželů 
Bořutových ještě před převodem pozemku do majetku obce, bylo navrženo postupovat při prodeji dle této 
možnosti. S manželi Bořutovými bude uzavřena smlouva, která bude způsob prodeje řešit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje prodej pozemku č. 225/6 v k.ú. Rájec u Černavy dle odhadní ceny a
uzavření smlouvy o způsobu prodeje. 

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

7.   Kontrola hopodaření za 1-3/2015
Na základě předložených informací bylo projednáno hospodaření za první čtvrtletí letošního roku. Dále byla 
podána informace o dlužnících obce, a to za komunální odpad dluží 29 z 347 poplatníků, poplatky za psa 
dluží 7 poplatníků z 65. Dlužníci budou vyzvání, aby své závazky neprodleně uhradili.

8.   Příprava otevření muzea.

Zahájení sezóny v muzeu bude 2.5.2015. Zajišťuje Milena Částková ve spolupráci s ostatními.

9.   Různé  .

a) Žádost o podpacht pozemku
Pan Martin Kováč podal žádost o podpacht pozemku č.  231/2 v k.ú. Černava o rozloze 3857  m2  na dobu 5
let. Na základě jednání s panem Jozefem Kováčem (otcem) byla navržena cena za pronájem ve výši 0,50 Kč
za m2 a rok. 

 Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Černava schvaluje pronájem pozemku č. 231/2 v k.ú. Černava  za 0,50 Kč za m2 a rok
panu Martinovi Kováčovi.

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

b) P  arkování v Kobelci
Na základě opakované žádosti pana Patrika Barocha byla projednána záležitost s parkováním v 
Kobelci u rybníka s panem Pavlem Vlčkem z odboru vnitřních věcí v Nejdku. Z odboru vnitřních 
věcí byla zaslána odpověď:
Komunikace kat. č. 560/3, 555/1, 555/2 a 553/2 jsou v katastru nemovitostí uvedeny jako druh 
pozemku – ostatní plocha, využití pozemku – ostatní komunikace. Komunikace kat č. 560/3 je 
vyasfaltována a další uvedené komunikace vyasfaltovány nejsou. Vyasfaltovaná komunikace 
uvedená pod kat č. 560/3 je pozemní komunikací dle zákona č. 361/2000 Sb. Další uvedené 
komunikace lze považovat za lesní cestu (553/2) a účelové komunikace (555/1, 555/2).
Zákon č. 361/2000 Sb. uvádí, že za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo
jiné účelové komunikace na jinou pozemní komunikaci.
Tedy řidič motorového vozidla v inkriminovaném místě má za povinnost dodržet tzv. předepsané
metry pro průjezd dalších motorových vozidel. Jelikož v místě, kde má parkovat motorové vozidlo,
dle sdělení pana Barocha, je šířka komunikace od 6.4 metru do 14.4 metru, zůstává zajištěn průjezd
dalších vozidel i v případě, že by uvedené vozidlo parkovalo zcela na vyasfaltované komunikaci.
Z provedeného šetření (stopy pneumatik nacházející se na louce) a dle vyjádření osob zastižených
na místě, bylo zjištěno, že uvedené vozidlo parkuje zcela, nebo z části na louce, která se nachází na
levé straně komunikace, při příjezdu na místo z centra obce, proti požární nádrži. 
Jestliže  vozidlo  parkuje  na  pozemku  třetí  osoby  a  to  s jejím  souhlasem,  třeba  i  tzv.  tichým
souhlasem, nemůže obec do takové dohody zasahovat, nebo toto jakkoli omezovat.
Ze  strany  řidiče,  který  parkuje  své  motorové  vozidlo  na  místě,  které  je  zakresleno  v  mapce,
nedochází k žádnému přestupkovému jednání a není na místě věc postupovat správnímu orgánu
k přestupkovému jednání.
Žadatel jakožto řidič motorového vozidla v případě, že je komunikace zledovatělá, musí přizpůsobit
jízdu stavu a poměrům vozovky, ne se domáhat odstranění (třeba i zákazem parkování) vozidla,
které je dle zákona řádně zaparkováno, toto vozidlo je možno zcela bezpečně objet. V případě, že
bychom  přistoupili  na  verzi  žadatele,  tak  tento  při  zledovatělé  komunikaci  chce  vozidlo  do
protisvahu, kde bydlí,  rozjet tak, že místem, které považuje za křižovatku, projede v protisměru,
přestože je jeho povinností, jakožto řidiče motorového vozidla, jezdit při pravém okraji vozovky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava bere na vědomí žádost  pana Barocha ve věci  zajištění  zákazu parkování
v místě  nacházejícím  se  na  křižovatce  u  požární  nádrže  v Kobelci.  Po  vyhodnocení  žádosti,  dospělo
Zastupitelstvo  obce  Černava  k závěru,  že  touto  žádostí  se  bude  v budoucnu  zabývat  v případě  řešení
dopravní situace v katastru obce Černava. 

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

c) Cesty
Dle místního šetření bylo zhodnoceni, že oprava cesty k Hrdličkům, ještě není nutná. Proto budou cesty k 
opravě vybrány až dle výsledku přidělených dotací a opravy budou probíhat koncem srpna a v průběhu záři.

d) Zrušení pachtu pozemku 257/7 v Černavě
Pan Martin Kováč požádal o zrušení pachtu na pozemek č.  257/7 v k.ú. Černava.
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Zastupitelstvo obce Černava bere na vědomí zrušení pachtu na pozemek č. 257/7 v k.ú. Černava s panem
Kováčem .

e) Vyčištění potoka
Hana Kováčová infomovala o znečištění propustě potoka v Černavě. Bude provedeno šetření a zajištění 
vyčištění propustě.  

f) Přednáška 10.6.2015
Dne 10.6.2015 proběhne přednáška o životním stylu s měřením tlaku apod.

g) Úhrada za umístění toulavého psa do útulku
Za umístění toulavého psa nalezeného v katastru naší obce odvezeného jedním z občanů do útulku máme 
povinnost uhradit čásku 1000,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje proplacení částky 1 000,- Kč za umístění toulavého psa v útulku.

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

V Černavě 28.4.2015 Zapsala: Zuzana Šťastná

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

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

Vyvěšeno:_________________ Sejmuto:__________________

ze dne 22.04.2015


	Zápis č. 4/2015
	ze zasedání Zastupitelstva obce Černava,
	konaného dne 22.4.2015, od 17:30 hodin.
	Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
	Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
	Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
	Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
	Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

