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Zápis č. 5/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava,
konaného dne 7.6.2017, od 17:30 hodin.
Přítomni:

Josef Krouza, Milena Částková, Zuzana Šťastná, Edwin Trapp, Lenka Bauerová, Jana Průšová.
Hosté:
Helena Plasová, Jakub Husák, Hana Kováčová, Martina Husáková, Josef Hildebrant.
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.

Zahájení a schválení programu OZ.
Volba ověřovatelů zápisu.
Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Projednání žádosti o koupi části pozemku 231/2 v k.ú. Černava.
Informace o místním šetření na pozemku č. 233/5 k.u. Černava.
Rozpočtové opatření č. 3
Složení komisí po rezignace zastupitele.
Dohoda o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy.
Výběrové řízení na úpravu místností OÚ
Záměr výběrového řízení na protahování obce
Různé
- informace o zaměstnanci obce
- informace o poště
- určení termínu příštího zasedání ZO

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.
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.
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3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Všechny body jsou splněny nebo budou projednány v dalších bodech
4. Projednání žádosti o koupi části pozemku 231/2 v k.ú. Černava.
Na základě informací občanů okolních domů bylo navrženo provedení průzkumu množství a kvality pitné
vody u okolních domů. Po provedení tohoto průzkumu bude na příštím zasedání rozhodnuto o záměru
prodeje uvedeného pozemku.
5. Informace o místním šetření na pozemku č. 233/5 k.ú. Černava.
Na základě požadavku pana Kováče bylo provedeno místní šetření na uvedeném pozemku. Jedná se o
situaci, kdy je část cesty na pozemku pana Kováče. Řešení tohoto problému je odkup části pozemku od pana
Kováče do vlastnictví Obce Černava.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje navržení odkupu části pozemku 233/5 v k.ú.Černava od pana
Kováče.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 1 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
6. Rozpočtové opatření č. 3
Bylo předloženo rozpočtové opatření č. 3, kde byly upraveny příjmy a výdaje z důvodu nutného nákupu
sekačky, viz příloha.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
7. Složení komisí po rezignace zastupitele.
Vzhledem k rezignaci Hany Kováčové bylo nutné změnit složení výborů:
návrh složení výborů:
Finanční výbor:

předseda - Zuzana Šťastná
člen
- Jana Průšová
člen
- Helena Plasová

Kontrolní výbor:

předseda - Edwin Trapp
člen
- Lenka Bauerová
člen
- Jana Průšová

Majetková komise:

předseda – Lenka Bauerová
člen
- Zuzana Šťastná
člen
- Edwin Trapp

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje navržené složení výborů a komisí.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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8. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy.
Byla navržena dohoda o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy dle školského zákona s
městem Nejdek. Obec Černava patřila do školského obvodu 4 mateřských škol v Nejdku. V současné době
chodí většina dětí z obce do těchto zařízení. Obec se dle počtu předškolních dětí a požadavku města Nejdek
bude podílet na nákladech na provoz těchto zařízení.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce Černava schvaluje zřízení společného školského obvodu mateřských škol
včetně uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy mezi městem Nejdek a
obcí Černava..
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
9. Výběrové řízení na úpravu místností OÚ
Byly předloženy dvě nabídky na úpravu místností OÚ. Nabídka firmy Jaroslav Madzik není úplná. Pan
Madzik se nebyl seznámit na místě s požadavky na opravu, takže nabídka neodpovídá situaci a požadavkům
na opravu, proto byla vyřazena.
Jedinou úplnou nabídku dle požadavků podala firma Martin Krejčiřík.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje výběr firmy Martin Krejčiřík na opravu místností OÚ.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
10. Záměr výběrového řízení na protahování obce
Vzhledem k tomu, že příští zasedání OZ bude až na konci srpna byl navržen záměr výběrového řízení na
zimní údržbu obecních komunikací.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje záměr vyhlášení výběrového řízení na zimní údržbu obecních
komunikací.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
11. Různé
a) Informace o zaměstnanci obce

Pan Václav Kříž již ze zdravotních důvodů nechce od roku 2018 provádět práce pro Obec Černava.
Bude nutné zajistit nového zaměstnance. Dle podmínek starosta obce rozhodne, jestli tato pozice
bude obsazena na HPP nebo VPP. Tato informace bude zveřejněna v Černavanu a na úřední desce.
b) informace o poště

Byla podána informace o záměru České pošty s.p. na předání zajištění služeb pošty pro naši obec na
fyzickou osobu – podnikatele – Pošta Partner.
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c) příští zasedání OZ bude 30.8.2017

V Černavě 8.6.2017

Zapsala: Zuzana Šťastná

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

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

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