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Zápis č. 3/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava,
konaného dne 06.04.2016, od 17:30 hodin.

Přítomni: 
Josef Krouza, Milena Částková, Zuzana Šťastná, Jana Průšová, Hana Kováčová.

Omluveni:
Edwin Trapp, Lenka Bauerová.

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. Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2.
5. Hospodaření za 1. čtvrtletí 2016.
6. Žádost o byt do DS.
7. Organizace úklidové brigády obce a DS.
8. Příprava kulturních akcí.
9. Černavan.
10. Řešení drobných oprav cest.
11. Různé

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Janu Průšovou a Hanu Kováčovou. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovateli zápisu Janu Průšovou a Hanu Kováčovou.

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
- změna územního plánu bude projednána v následujícím zasedání
- přednáška bude přesunuta na 3.6.2016

Všechny ostatní body byly splněny, nebo budou projednány v následujících bodech.

4. Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2.

Byla předložena a projednána rozpočtová opatření č. 1 a č. 2. 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje rozpočtové opatření č. 1 a č. 2, viz příloha.

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5.   Hopodaření za 1. čtvrtletí 2016.

Předsedající předložil hospodaření za první čtvrtletí roku 2016. Příjmy byly mírně navýšeny proti 
předpokladům. 

6. Žádost o  byt v DS.

Paní Angelika Kalinová si podala žádost o přidělení nájemního bytu v DS pro sebe a svou dceru. Vzhledem 
k tomu, že jsme dle usnesení předchozího jednání OZ dali informace o možnosti pronájmu bytů v DS do 
regionálního tisku pro cílovou skupinu, pro kterou jsou byty určeny, navrhl předsedající neschválení této 
žádosti do konce června.  Žádost bude zařazena do pořadníku. 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje zamítnutí žádosti o přidělení bytu paní Angelice Kalinové z důvodu
upřednostnění cílové skupiny nájemníků.

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

7.   Organizace úklidové brigády obce a DS.

Brigáda bude  organizována jako vždy na 3 stanovištích, u OÚ bude zajišťovat Josef Krouza, u hřiště v Rájci
zajistí Milena Částková a u hospody v Rájci zajistí Zuzana Šťastná a Jana Průšová.
Po brigádě bude zajištěno občerstvení pro brigádníky u hospody v Rájci.

8.   Příprava kulturních akcí.

7.5.2016 od 17:00 h je plánované otevření muzea v Rájci s hudebním doprovodem harmoniky. Lenka 
Bauerová zajistí sádlo a škvarky, Milena Částková koláčky a ostatní nákup ve spolupráci s Helenou 
Plasovou. Ostatní se budou podílet na přípravách dle instrukcí Mileny Částkové. Sraz v muzeu v 15:00 
hodin. 

ze dne 06.04.2016



Zastupitelstvo obce Černava Zápis 3/2016 3/3

9.   Černavan.

Před otevřením muzea by měl být vydán Černavan. Podklady k tisku budou dodávány v průběhu týdne od
11.4. do 15. 4. tak, aby mohl být Černavan předán do 20.4.2016 k tisku.

10. Řešení drobných oprav cest.

Na základě požadavků obyvatel bude po obci rozmístěn odval, aby si drobné opravy cest mohli dle potřeby
provést obyvatelé sami.

11. Různé

a) Škoda  - pan Veselý
Pan Veselý si stěžoval na škodu způsobenou  při kácení lesa vedle jeho pozemku v roce 2014. 
Došlo údajně k poškození plotu a přístřešku na pozemku pana Veselého. Vzhledem k tomu, že 
neuplatnil škodu dle dohody objednáním materiálu na opravu a ani jinak škodu nevyčíslil, bylo mu 
doporučeno, aby škodu přesně vyčíslil a doložil důkazy, aby bylo možné o konkrétní náhradě 
jednat. 

b) Informace o akci vytápění KD a pohostinství v Rájci
Je objednán projekt vytápění u pana Pšeničky. Předpokládaná cena  30 000,- Kč, dle kterého bude 
vyhlášeno výběrové řízení, pravděpodobně v několika etapách.

c) Prodej hasičské stříkačky
Byl navržen prodej hasičské stříkačky, protože hasičská stříkačka, která je uskladněná a evidovaná 
v majetku obce nemá žádné využití, ani v budoucnu pravděpodobně mít nebude. 

 Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje prodej hasičské stříkačky  
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
 
d) Škodní událost – okapy DS
Byla nahlášena škodní událost na poškozené okapy na DS a probíhá jednání s pojišťovnou.

e) Odpadové hospodářství obce
Vzhledem k předpokládanému nárůstu cen za ukládání odpadu v budoucnosti, bylo vyvoláno 
jednání s firmou AVE, abychom řešili možné úspory v této oblasti. 

f) Termín na konání následujícího zasedání OZ byl stanoven na 11.5.2016 na sále v KD Rájec.

V Černavě 12.4.2016 Zapsala: Zuzana Šťastná

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

----------------------------------- ---------------------------------
                    Hana Kováčová – ověřovatel          Jana Průšová -  ověřovatel

Vyvěšeno:_________________ Sejmuto:__________________
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