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Zápis č. 1/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava,
konaného dne 1.2.2017, od 17:30 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 17:30 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení a schválení programu OZ.
Volba ověřovatelů zápisu.
Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Rozpočtové opatření č.10/2016
Problém s toulavými psy.
Rozšíření možnosti internetu.
Černavan – příprava.
Volný byt v Domě seniorů.
Úprava prostor bývalé posilovny.
Úprava prostor archivu na OÚ.
Výběr cest na opravy v letošním roce + zadání výběrového řízení.
Termíny a akce na rok 2017
Exkurze do dolu Jeroným.
Různé

Výsledek hlasování: Pro 7 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovateli zápisu Janu Průšovou a Edwina Trappa.
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Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
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. 10/2016.
Předsedající předložil Rozpočtové opatření č. 10/2016, kde byly zohledněny aktuální příjmy a výdaje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2016 ke kterému dalo pravomoc
starostovi na zasedání č.8/2016.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5. Problém s toulavými psy.
Vzhledem k tomu, že se opět rozšiřuje problém s toulavými psy v obci, budou majitelé psů informování
dopisem o této skutečnosti a následcích, pokud nebude situace napravena. Dále budou tyto informace
zveřejněni v následujícím Černavanu.
6. Rozšíření možnosti internetu.
Členům zastupitelstva byla nabídnuta možnost internetového připojení za stejných podmínek jako má
Obecní úřad. Bylo zjišťováno, zda o tuto službu bude zájem. Část zastupitelů zájem projevila.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje možnost internetového připojení dle pravidel Obce Černava.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
7. Černavan – příprava.
Černavan bude připraven tak, aby mohl být vydán do konce března 2017.
8. Volný byt v Domě seniorů.
Byla podána informace o uvolnění bytu č.7 po Soně a Janu Průšových. Tento byt bude opět nabídnut
k pronájmu.
9. Úprava prostor bývalé posilovny.
Byl projednán plán úprav prostoru posilovny na kuchyňku.
10. Úprava prostor archivu na OÚ.
Byl projednán plán úprav prostoru a spisové dokumentace archivu OÚ.
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11. Výběr cest na opravy v letošním roce + zadání výběrového řízení.
Vzhledem ke sněhové pokrývce byl výběr cest pro opravy odložen na příznivější dobu. Jakmile to počasí
umožní bude proveden výběr cest, aby mohlo být vyhlášeno výběrové řízení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje vyhlášení výběrového řízení na opravu obecních komunikací.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
12. Termíny a akce na rok 2017
Rok 2017
18.02.2017
11.03.2017
16.04.2017
22.04.2017
30.04.2017
13.05.2017
20.05.2017
27.05.2017
03.06.2017
10.06.2017
24.06.2017
24.06.2017
22.07.2017
02.09.2017
22.09.2017
07.10.2017
25.10.2017
10.11.2017
02.12.2017
03.12.2017
24.12.2017
27.12.2017
27.12.2017

17:00
20:00
16:00
14:00
19:00
17:00
09:00
19:00
16:00
09:00
10:00
20:00
10:00
10:00
19:00
16:00
18:00
17:00
17:00
16:00
22:00
10:00
18:00

Maškarní pro děti - pořádají Odbory naruby
MDŽ - pořádá Hospoda pod Kaštany
Velikonoční výstava se soutěží
Brigáda - úklid obce
Pálení Čarodějnic
Otevření muzea - zahájení sezóny
Důl Jeroným - zájezd č.1
Kácení máje - pořádá Petra Pelesná
Dětský den - pořádají Odbory naruby
Důl Jeroným - zájezd č.2
Cyklovýlet rájeckých nadšenců
Letní slunovrat
Bodyzorbing - pořádá Jana Bujárková Zrzavecká
Fotbal O pohár starosty obce Černava
Vítání podzimu
7.Rájecká drakiáda - pořádají Odbory naruby
Soutěž nej... dýni
Lampiónový průvod
Mikulášská nadílka pro děti
Adventní výstava a koncert
Zpívání u zvonice
Turnaj ve stolním tenise
Sousedské posezení s hudbou

Uvedené akce budou blíže specifikovány na plakátech a některé budou zčásti hrazeny z dotačních či
sponzorských příspěvků.
13. Exkurze do dolu Jeroným.
Na 20.5.2017 a 10.6.2017 jsou naplánovány pro občany naší obce výlety do dolu Jeroným s dalším
programem. Zájemci si zakoupí vstupenku za 50,- Kč na OÚ, aby si zarezervovali místo, na každý termín je
možné přihlásit max. 20 účastníků. Bližší informace bude zveřejněna v Černavanu.
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14, Různé
a) ČOV – výběrové řízení

OZ projednalo zadání výběrového řízení pro rozšíření ČOV v Rájci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje vyhlášení výběrového řízení na rozšíření ČOV v Rájci.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

b) Žádost Pavla Šťastného o připojení k obecní ČOV
Byla doručena žádost Pavla Šťastného o připojení k obecní ČOV při jejím rozšíření. Žádost byla projednána.
V případě, že si žadatel zajistí na vlastní náklady připojení k obecní kanalizaci, nic nebrání připojení po
rozšíření ČOV.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje žádost Pavla Šťastného k napojení na obecní ČOV po jejím
rozšíření.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

c) Příští zasedání OZ bude 1.3.2017

V Černavě 6.2.2017

Zapsala: Zuzana Šťastná

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

----------------------------------Edwin Trapp – ověřovatel

--------------------------------Jana Průšová - ověřovatel
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