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Zápis č. 4/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava,
konaného dne 11.05.2016, od 17:30 hodin.

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

Omluveni:
Hana Kováčová.

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. Kontroly finančního a kontrolního výboru.
5. Závěrečný účet 2015.
6. Účetní závěrka 2015.
7. Dotace lesy.
8. Dotace na opravu cest.
9. Výběrové řízení na cesty.
10. Dar na akci „Bodyzorbing“.
11. Pravidla pro přidělení bytu.
12. Žádosti o přidělení bytu.
13. Informace o sloučení rozváděčů.
14. Pacht obecní pozemků
15. Smlouvy o prodeji pozemků
16. Různé

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit  ověřovatele zápisu Janu Průšovou a Edwina Trappa. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy. 
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Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovateli zápisu Janu Průšovou a  Edwina Trappa.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Prodej  hasičské  stříkačky  -   žádost  o  koupi  podala  Jana Průšová a  na základě jednání  byla  navržena
prodejní cena 500,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava  schvaluje prodej hasičské stříkačky Janě Průšové za 500,- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Popelnice na tříděný odpad – požádáme  o přidání popelnic na plast k Pelikánům, Bauerům a Franzům. Dle
požadavků obyvatel je možné řešit další stanoviště.

Všechny ostatní body byly splněny nebo budou projednány v následujících bodech

4. Kontroly finančního a kontrolního výboru.

Zastupitelstvo bylo seznámeno s činností jednotlivých výborů. 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava bere na vědomí činnost a výsledky kontrol  finančního a kontrolního výboru.

5.   Závěrečný účet 2015.

Předsedající předložil Závěrečný účet za rok 2015.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2015 včetně 
zprávy pracovníků odboru kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2015 bez výhrad.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6. Účetní závěrka 2015.

Předsedající předložil účetní závěrku za rok 2015.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje účetní závěrku za rok 2015.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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7.   Dotace lesy.

Na základě žádosti byla Obci Černava přidělena dotace na lesy ve výši 3 400,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje přijetí dotace na lesy ve výši 3 400,- Kč.

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

8.   Dotace na opravu cest.

Na základě žádosti byla Obci Černava přidělena dotace na opravu cest ve výši 170 000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje přijetí dotace na opravu cest ve výši 17 0 000,- Kč.

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

9.  Výběrové řízení na cesty.

 
Dle doručených nabídek byla vybrána firma KONOPA Vladimír s.r.o. s cenou za dílo 352 079,91 Kč včetně
DPH.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava  schvaluje nabídku firmy KONOPA Vladimír s.r.o. na opravu obecních cest.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

10.   Dar na akci „Bodyzorbing“.

Na základě požadavků Jany Zrzavecké o příspěvek na akci „Bodyzprbing“, který se bude konat na hřišti v
Černavě  dne  23.7.2016  bylo  rozhodnuto,  že  Obec  Černava  přispěje  na  tuto  akci  poskytnutím  prostoru
(fotbalové hřiště),  zajištěním posekání hřiště před akcí a zajištění mobilního WC na tuto akci.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje poskytnutí daru ve formě  poskytnutí prostoru (fotbalové hřiště),
zajištěním posekání hřiště před akcí a zajištění mobilního WC na akci „Bodyzorbing“.

ze dne 11.05.2016

Firma Cena konečná

Údržba silnic K.K. nezúčastní se 

Jan Dolejš

Strabag a.s. 687 780,26 Kč

Eurovia CS, a.s. 706 107,41 Kč
VIDEST s.r.o. 405 011,51 Kč

431 898,61 Kč
KONOPA Vladimír s.r.o. 352 079,91 Kč
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Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

11. Pravidla pro přidělení bytu.

Na základě doručení více žádostí o přidělení bytu než je volných bytů, byla stanovena kriteria pro výběr
uchazeče o pronájem bytu v Domě seniorů v Černavě:

 věk uchazeče (koncepce domu pro seniory)
 potvrzení o bezdlužnosti (ČEZ, OSSZ, Zdravotní pojišťovna, FÚ)
 potvrzení o příjmu (důchod, zaměstnání)
 ubytování jednotlivce ( byty nejsou vhodné pro ubytování více osob)
 přednost má občan Obce Černava

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje přijetí kriterií pro výběr uchazeče o pronájem bytu v Domě pro
seniory v Černavě.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

12. Žádosti o přidělení bytu.

Žadatelé o byt, kteří už žádost podali budou vyzváni, aby doplnili své žádosti o podklady pro 
posouzení kriterií. Na následujícím OZ bude rozhodováno o úplných žádostech.

Zastupitelstvo obce Černava bere na vědomí.

13. Informace o sloučení rozváděčů.

Předsedající informoval o opravách el. rozvodů v budově OÚ, kde vzhledem k plánovaným změnám bylo
doporučeno sloučení el. rozváděčů, což bude výhodnější pro další rekonstrukci rozvodů.

Zastupitelstvo obce Černava bere na vědomí sloučení rozváděčů el. rozvodů v budově OÚ .

14. Pacht obecní pozemků

Byla předložena žádost o pacht pozemků č. 257/5 a 257/7 v k.ú Černava pana Pohana na dobu 5-ti let pro
zemědělské účely.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje pacht pozemků č. 257/5 a 257/7 panu Pohanovi na dobu 5 let pro
zemědělské účely.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

15. Smlouvy o prodeji pozemků

Na  základě  usnesení  č.  3  OZ  z  3.2.2016  bodu  4),  kdy  došlo  ke  zrušení  záměru  projede  pozemků,
odstupujeme od Smluv o podmínkách prodeje pozemku ze dne 20.7.2015 uzavřenou s manželi Martou a

ze dne 11.05.2016
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Přemyslem Bořutovými a ze dne 23.12.2015 uzavřenou s Gabrielou Holou podle čl.II odst.a) Smlouvy o
podmínkách prodeje.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo  obce  Černava  schvaluje  odstoupení  od  Smluv  o  podmínkách  prodeje  pozemku ze  dne
20.7.2015  manželé Bořutovi a ze dne 20.7.2015 Gabriela Holá podle čl.II odst.a) Smlouvy o podmínkách
prodeje.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

16. Různé.
a) Volby do senátu a krajského zastupitelstva se budou konat 7.- 8. 10. 2016

b) Termín na konání následujícího zasedání OZ byl stanoven na 22.6.2016 

c) Rozpočtové opatření č.3

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje RO č. 3 dle přílohy.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

V Černavě 17.5.2016 Zapsala: Zuzana Šťastná

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

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

Vyvěšeno:_________________ Sejmuto:__________________

ze dne 11.05.2016
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