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Zápis č. 6/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava,
konaného dne 14.09.2016, od 17:30 hodin.

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

Omluveni:
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. Rozpočtové opatření č. 5.
5. Plán individuální ČOV -2017-2020.
6. OZV č. 1/2016 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů .
7. OZV č. 2/2016 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 
Černava.

8. OZV č. 3/2016 – o nočním klidu.
9. Zřízení věcného břemene p.č. 135/22
10. Žádost o pronájem pozemku – vyvěšení záměru část p.č. 557 v k.ú. Rájec.
11. Oprava vodní nádrže v Černavě p.č. 617.
12. Pokácení a úprava stromů před DS.
13. Informace o DS – 4.schůzka
14. Různé
a) Zřízení věcného břemene 35/1 Rájec u Černavy
b) Žádost o pronájem části pozemku 652/6
c) Akce do konce září
d) Termín příštího zasedání

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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2. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Lenka Bauerová a Edwina Trappa. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovateli zápisu Lenku Bauerovou a  Edwina Trappa.

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

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
• Byly podány informace o provedených opravách cest.
• Byly podány informace o probíhající rekonstrukci topení v pohostinství v Rájci.
• Na základě průzkumu možných nabídek byl  vybrán   pan Bíba na zpracování  projektu a výkazu

výměr na zvýšení kapacity ČOV v Rájci za cenu 18 770,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava  schvaluje zpracování projektu včetně výkazu výměr na ČOV v Rájci panem
Ing. Jaroslavem Bíbou.

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

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

4. Rozpočtové opatření č. 5.

Předsedající předložil Rozpočtové opatření č. 5, kde byly zohledněny aktuální příjmy a výdaje,viz příloha.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava  schvaluje Rozpočtové opatření č. 5.

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

5.   Plán individuální ČOV 2017-2020.

Bylo navrženo, aby obec poskytla příspěvek na zřízení vlastní ČOV, pokud se vlastník rodinného domu 
nemůže připojit k obecní kanalizaci. Tento návrh byl předběžně schválen. Zjistíme možnosti dle legislativy a
stanovíme přesná pravidla pro udělování příspěvku z obecního rozpočtu.

ze dne 14.09.2016
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6.   OZV č. 1/2016 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů .

Byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2016. Po projednání bylo přistoupeno ke schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo  obce  Černava  schvaluje  OZV  č.  1/2016  o  místním  poplatku  za  provoz  systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů .

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

7.   OZV č. 2/2016 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Černava.

Byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2016. Po projednání bylo přistoupeno ke schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo  obce  Černava  schvaluje  OZV č.  2/2016  -  o  stanovení  systému shromažďování,  sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Černava.

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

8.   OZV č. 3/2016 – o nočním klidu.

Byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2016. Po projednání a navržení akcí konaných v 
následujícím roce bylo přistoupeno ke schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje OZV č. 3/2016 – o nočním klidu..

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

9.   Zřízení věcného břemene p.č. 135/22

Jedná se o žádost  na zřízení  věcného břemene pro ČEZ a.s.  k zajištění  připojení  elektriky pro stavební
parcelu paní Jany Zrzavecké.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje zřízení věcného břemene na p.č. 135/22 v k.ú. Rájec u Černavy.

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

ze dne 14.09.2016
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10.   Žádost o pronájem pozemku – vyvěšení záměru část p.č. 557 v k.ú. Rájec.

Bylo provedeno místní šetření a vzhledem k tomu, že je pozemek využíván v zimě k uskladnění sněhu, dále
může být využit pro umístění popelnic na tříděný odpad, není důvod k pronájmu pozemku. S žadateli byla
tato informace projednána na místě. 
 
11.   Oprava vodní nádrže v Černavě p.č. 617.

Na základě informace o poškozené hrázi vodní nádrže v Černavě p.č. 617 bylo navrženo zaslání objednávky
na zpracování projektu s výkazem výměr na opravu této nádrže panu Ing. Jaroslavu Bíbovi.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo  obce  Černava  schvaluje  zadání  vypracování  projektu  na  opravu  vodní  nádrže  panu
Ing.Jaroslavu Bíbovi.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

13.   Informace o DS – 4.schůzka

Starosta informoval ZO o chodu domu seniorů a průběhu 4. schůzky nájemníků. Z tohoto jednání vyplynul
návrh na pokácení stromů v okolí DS. Po projednání bylo schváleno upravení stromů ze strany zbrojnice,
dále náletové dřeviny, které budou pokáceny a u velké břízy budou odstraněny jen suché větve, které by
mohly poškodit parkující vozy, případně osoby pohybující se v okolí.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje úpravu stromů v okolí DS.

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

14. Různé

a) Zřízení věcného břemene 35/1 Rájec u Černavy

Jedná se o žádost o zřízení věcného břemene pro ČEZ a.s. k zajištění připojení elektriky pro stavební parcelu
35/1 v k.ú. Rájec u Černavy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava  schvaluje zřízení věcného břemene na p.č. 35/1 v k.ú. Rájec u Černavy.

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

b) Žádost o pronájem části pozemku 652/6

Byla doručena žádost na pronájem části pozemku pro parkování. Vzhledem k tomu, že pozemek u domu
neumožňuje parkování  na vlastním pozemku,  bylo navrženo schválení  záměru pronájmu části  pozemku
652/6 v k.ú. v Černavě.  

ze dne 14.09.2016
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Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava  schvaluje záměr pronájmu čísti pozemku p.č. 652/6 v k.ú. Černava

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

c) akce do konce září
• vítání občánků 15.9.2016 zajistí Josef Krouza ve spolupráci s Milenou Částkovu
• vítání podzimu 23.9.2016 zajistí Milena Částková ve spolupráci s ostatními zastupitely

d) Příští zasedání OZ bude 12.11.2016

V Černavě 20.9.2016 Zapsala: Zuzana Šťastná

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

----------------------------------- ---------------------------------
                       Edwin Trapp – ověřovatel          Lenka Bauerová -  ověřovatel

Vyvěšeno:_________________ Sejmuto:__________________

ze dne 14.09.2016
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