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Zápis č. 8/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava,
konaného dne 9.11.2016, od 17:00 hodin.

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

Hosté:
Helena Plasová.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Černava (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00 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. 8.
5. Projednání navrhovaného rozpočtu 2017.
6. Jmenování inventarizační komise.
7. Pravomoc starostovi k závěrečným úpravám rozpočtu.
8. Projednání žádosti o prošetření věci.
9. Různé

a) projednání ÚP – magistrát
b) vyčištění pozemku po vyhořelé maringotce
c) projednání nového zákona o obcích
d) pasporty pozemků + rozhodnutí
e) dodatek - změna ve vyhlášce
f) ČEZ - VO v obci Rájec - rekonstrukce sítě 2019
g) Černavan
h) Schůze dům seniorů
i) Pojistka DAS
j) Příští zasedání 21.12.2016

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

Předsedající navrhl určit  ověřovatele zápisu Janu Průšovou 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 6 Proti  0 Zdrželi se 
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

Všechny body byly splněny nebo budou projednány v následujících bodech.

4. Rozpočtové opatření č. 8.

Předsedající předložil Rozpočtové opatření č. 8, kde byly zohledněny aktuální příjmy a výdaje.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava  schvaluje Rozpočtové opatření č. 8.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5. Projednání navrhovaného rozpočtu 2017

Byl předložen návrh rozpočtu pro rok 2017, který bude následně vyvěšen na úřední desce a na příštím 
zasedání bude přistoupeno k jeho schválení.

6. Jmenování inventární komise

Zastupitelstvo navrhlo do inventarizační komise jako předsedu paní Věru Křížovou a členy paní Lenku 
Bauerovou, paní Zuzanu Šťastnou a předsedu majetkové komise Lenku Bauerovu. Odměna pro 
inventarizační komisi je 400,- Kč čistého/za osobu, která bude vyplaceno po dokončení kontroly.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava jmenuje inventarizační komisi ve složení  Věra  Křížová,  Zuzana Šťastná,
Lenka Bauerová a schvaluje odměnu za inventarizaci ve výši 400,- Kč čistého/osobu.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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7.   Pravomoc starostovi k závěrečným úpravám rozpočtu.

Zastupitelé udělují starostovi obce pravomoc k posledním změnám v rozpočtu (rozpočtové opatření č. 9) a 
k nutným nákupům na konci roku, které budou následně na dalším zasedání zastupitelstva schváleny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava uděluje starostovi pravomoc k posledním rozpočtovým změnám.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 5 bylo schváleno

8.   Projednání žádosti o prošetření věci.

Zastupitelstvu byla předložena stížnost ve věci černé skládky na pozemku č.341/1. Po projednání OZ 
dospělo k závěru, že na pozemku prozatím vyvěsí tabuli se zákazem černé skládky. Pokud toto nebude 
dodržováno, přistoupí k oplocení pozemku.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje  vyvěšení (upozornění) na zákaz černé skládky v Rájci na pozemku
341/1 v k.ú. Rájec u Černavy.

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

9. Různé

a) Projednání ÚP – magistrát
Byly podány informace ohledně Územního plánu z jednání na magistrátu města Karlovy Vary.

b) Vyčištění pozemku po vyhořelé maringotce
Jedná se o vyčištění pozemku po požáru v říjnu 2016. Byl objednán úklid pozemku a odvoz odpadu u firmy
AVE. OZ tímto schvaluje navýšení ceny za odvoz odpadu, který je odhadován na cca 30 000,- Kč

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo  obce  Černava  schvaluje  navýšení  částky  na  vývoz  komunálního  odpadu,  vzhledem  k
nenadálé situaci požáru maringotky v k.ú.Černava.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

c) Projednání nového zákona o obcích
Helena Plasová předala informace ze školení, které bylo zaměřeno na nový Zákon o obcích.

d) Pasporty pozemků + rozhodnutí

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje vytvoření nových pasportů obce Černava.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
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e) Dodatek – změnová vyhláška
Ve znění vyhlášky 1/2016 byl uveden text v závorce ohledně upřesnění, o které osoby se jedná při 
úlevě poplatku za komunální odpad. Toto vysvětlení je uvedeno přímo zněním zákona a tak toto 
není povoleno zvlášť uvádět ve vyhlášce. Proto OZ Černava přistoupilo ke schválení nové změnové
vyhlášky č.4/2016.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo  obce  Černava  schvaluje  změnovou  vyhlášku  4/2016,  kterou  se  mění  obecně  závazná
vyhláška obce Černava 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 1
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

f) ČEZ - VO v obci Rájec - rekonstrukce sítě 2019
Byly podány informace pro zahrnutí nákladů do rozpočtu pro rok 2019.

g) Černavan
Pro vydání budou zajištěny souhlasy jubilantů a rodičů a Černavan může být vydán.

h) Pojistka DAS
Po projednání nabídky bylo navrženo hlasovat o této nabídce.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava neschvaluje nabídku DAS.

Výsledek hlasování:   Pro 0 Proti  6 Zdrželi se 1
Usnesení č. 10 nebylo schváleno.

i) Příští zasedání OZ 21.12.2016

V Černavě 16.11.2016 Zapsala: Zuzana Šťastná

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

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

Vyvěšeno:_________________ Sejmuto:__________________

ze dne 9.11.2016
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