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         Zasedání dne: 29. října  2018 

 

 

Zápis č.1/2018 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Černava, 

konaného dne 29.10.2018, od 17:30 hodin. 
 

Přítomni:  

Ing. Josef Krouza, Mgr. Milena Částková, Zuzana Šťastná, Lenka Bauerová, Jana Průšová, Edwin Trapp, Vladimír 

Zálešák 

 

Hosté: 

H. Plasová, R.Jetenský,  M.Kratochvílová, V. Pelikán 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Černava (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30 hodin dosavadním 

starostou obce Ing. Josefem Krouzou („dále jako „předsedající“). 

 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č.128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na 

neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19.10.2017, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 

1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Černava zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 

dní, a to od 22.10.2018 do 29.10.2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 7 členů 

zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst.3 

zákona o obcích). 

 

Složení slibu členy zastupitelstva 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před 

složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu 

s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 

některých zákonů, v platném znění. 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České 

republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Černava a jejích 

občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky,“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu 

pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 1). 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Edwina Trappa a Janu Průšovou a zapisovatelkou Milenu Částkovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným 

občanům. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovateli zápisu Edwina Trappa a Janu Průšovou a zapisovatelem Milenu 

Částkovou. 

Výsledek hlasování : Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno 
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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. Před hlasováním 

dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

 

I) Volba starosty a místostarosty 

- Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§71 odst. 1 písm, a/ zákona o obcích) 

- Určení data, od kterého bude určený člen zastupitelstva uvolněný 

- Určení způsobu volby starosty a místostarosty 

- Volba starosty 

- Volba místostarosty 

II) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

- Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

- Volba předsedy finančního výboru 

- Volba předsedy kontrolního výboru 

- Volba členů finančního výboru 

- Volba členů kontrolního výboru 

III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích) 

IV) Rozpočtové opatření č. 8 

V) Hospodaření obce do září 2018 

VI)  Příprava rozpočtu 2019 

VII) Návrh směrnice na zpoplatnění provedených svatebních obřadů na pozemku obce Černava a ve         

             Vesnickém muzeu 

VIII) Informace o dokončených dotačních akcích 

a) ČOV 

b) Obecní cesty 

IX)       Dodatek smlouvy na výstavbu nové ČOV  

X)       Smlouva o zřízení věcného břemeno-služebnosti 

a) Smlouva č. IV- 12-0012597- p.p.č. 544 a 556/1 Rájec u Černavy 

b) Smlouva č. IV- 12-0012597/1- p.p.č. 544 Rájec u Černavy 

XI)      Kulturní akce do konce roku 2018 

XII) Různé 

A) Příprava Černavanu 

B) Kultura 2019 

C) Výsledek provedeného dílčího auditu 

D) Určení data příštího zasedání obecního zastupitelstva 

 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

 

Bod I- volba starosty a místostarosty 

 

Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni: 

Předsedající dále navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby členové 

zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon starosty obce. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před 

hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon 

funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 1 

Usnesení č.3 bylo schváleno 

 



Zastupitelstvo obce Černava 

Stránka 3 z 7 

 

         Zasedání dne: 29. října  2018 

 

      Určení data, od kterého bude určený člen zastupitelstva uvolněný: 

                   Předsedající navrhl určit 1.1.2019 jako datum, pro které bude nově zvolený starosta uvolněný. Před   

                   hlasování byla dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko. Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje datum 1.1.2019, od kterého bude starosta obce uvolněný.  

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 1 

Usnesení č.4 bylo schváleno 

 

 

      Určení způsobu volby starosty a místostarosty: 

                   Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně 

hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Předsedající vyzval členy zastupitelstva 

k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. 

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně nezvolení žádného kandidáta 

bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, 

přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejně hlasováním.  

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č.5 bylo schváleno 

 

 

    Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty: 

               Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byl podán následující návrh: 

Členka zastupitelstva Zuzana Šťastná navrhla do funkce starosty Ing. Josefa Krouzu. Před hlasováním byla dána 

možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava volí starostou Ing. Josefa Krouzu. 

Výsledek hlasování :  Pro 7   Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“.) 

 

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty: 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byl podán následující návrh: Člen 

zastupitelstva Ing. Josef Krouza navrhl zvolit do funkce místostarosty Mgr. Milenu Částkovou. Před hlasováním byla 

dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava volí místostarostkou Mgr. Milenu Částkovou 

Výsledek hlasování :  Pro 7   Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

 

Bod II- Zřízení finančního a kontrolního výboru 

 

       Zřízení výborů a určení počtu jejich členů: 

      Předsedající informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. I) zákona o 

obcích), neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. 

Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a 

kontrolní výbor musí mít nejméně 3 členy (§119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové 

zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§117 odst.4 zákona o obcích). 

Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby 

zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. 

Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

Výsledek hlasování :  Pro 7   Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

Volba předsedy finančního výboru: 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byl podán 

následující návrh: Člen zastupitelstva Josef Krouza navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Zuzanu 

Šťastnou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava volí předsedou finančního výboru Zuzanu Šťastnou. 

Výsledek hlasování :  Pro 7   Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9  bylo schváleno 

 

 

Volba předsedy kontrolního výboru : 

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byl podán 

následující návrh: Člen zastupitelstva Josef Krouza navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Vladimíra 

Zálešáka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava volí předsedou kontrolního výboru Vladimíra Zálešáka. 

Výsledek hlasování :  Pro 7   Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

 

 

Volba členů finančního výboru: 

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byl podán následující návrh: 

Člen zastupitelstva Josef Krouza navrhl zvolit členem kontrolního výboru finančního výboru Janu Průšovou a Moniku 

Kratochvílovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava volí členy finančního výboru Janu Průšovou a Moniku Kratochvílovou.. 

Výsledek hlasování :  Pro 7   Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

 

 

Volba členů kontrolního výboru: 

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byl podán následující návrh: 

Člen zastupitelstva Josef Krouza navrhl zvolit členem kontrolního výboru kontrolního výboru Edwina Trappa a Lenku 

Bauerovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava volí členy kontrolního výboru Edwina Trappa a Lenku Bauerovou. 

Výsledek hlasování :  Pro 7   Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

 

Bod III- Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva 

 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením 

vlády č.318/2017 Sb., o výši odměn členů výborů zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována odměna 

ve výši 1 600,-Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. 



Zastupitelstvo obce Černava 

Stránka 5 z 7 

 

         Zasedání dne: 29. října  2018 

 

Předsedající dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s §72 odst. 2 zákona o obcích a 

nařízením vlády č.318/2017 Sb. poskytována odměna za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 2 100,-

Kč. 

Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. 

 Předsedající navrhl též odměnu za výkon funkce místostarosty obce (§ 72 odst. 2 zákona o obcích) ve výši 12 000,-Kč 

a navrhl rovněž odměnu za výkon funkce starosty ve výši 24 593,-Kč. 

Odměny budou poskytovány ode dne zvolení místostarosty a starosty do funkce. 

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce Černava schválilo od 1.1.2019 uvolněnou funkci starosty, bude mu poskytnuta 

měsíční odměna dle přílohy k nařízení vlády č.318/2017 Sb.  

Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava v souladu s § 72 odst. 2 a § 84odst 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon 

funkce neuvolněného člena výboru zastupitelstva obce ve výši 1 600,-Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode 

dne přijetí tohoto usnesení. 

Výsledek hlasování :  Pro 7   Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava v souladu s § 72 odst. 2 a § 84odst 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu 

neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce předsedy a člena výboru zastupitelstva obce ve výši 2 100,-Kč za 

měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. 

Výsledek hlasování :  Pro 7   Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava v souladu s § 72 odst. 2 a § 84odst 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon 

funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 12 000,-Kč za měsíc. Odměna bude 

poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty. 

Výsledek hlasování :  Pro 7   Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 15 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava v souladu s § 72 odst. 2 a § 84odst 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon 

funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 24 593,-Kč za měsíc. Odměna bude poskytována 

ode dne zvolení do funkce starosty.. 

Výsledek hlasování :  Pro 7   Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 16 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava v souladu s § 72 odst. 2 a § 84odst 2 písm. n) zákona o obcích stanoví od 1.1.2019 za 

výkon funkce starosty jako člena zastupitelstva obce měsíční odměnu dle přílohy k nařízení vlády č.318/2017 Sb.. 

Odměna bude poskytována od 1.1.2019 

Výsledek hlasování :  Pro 7   Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 17 bylo schváleno 

 

 

Bod IV- Rozpočtové opatření č. 8 

Předsedající předložil přehled hospodaření s obecními prostředky a seznámil zastupitele s aktuálními přesuny 

v rozpočtu obce. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Rozpočtové opatření č.8.  

Výsledek hlasování :  Pro 7   Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 18 bylo schváleno 

 

Bod V – Hospodaření obce do září 2018 

Předsedající seznámil zastupitele s přehledem obecních financí, příjmy a výdaji do září 2018. 

Obecní zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí. 
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Bod VI – Příprava rozpočtu 

Předsedající vyzval zastupitele k návrhům na čerpání rozpočtu v roce 2019. Náměty budou zapracovány do návrhu 

rozpočtu do příštího zasedání obecního zastupitelstva.  

 

Bod VII – Návrh směrnice na zpoplatnění provádění svatebních obřadů na pozemku obce a ve Vesnickém muzeu 

Předsedající předložil přítomným návrh, který by pro žadatele z jiných obcí zpoplatňoval obřady na obecních 

pozemcích a v obecních prostorách. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Směrnici na úhradu poplatku ve výši 1000,-Kč za provádění obřadů na 

obecních pozemcích a v obecních prostorách pro ty, kteří nejsou občany obce Černava.  

Výsledek hlasování :  Pro 7   Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 19 bylo schváleno 

 

Bod VIII-Informace o dokončených dotačních akcích 

Předsedající seznámil zastupitele s dokončenými dotačními akcemi, které se v letošním roce realizovaly. 

Výstavba ČOV v Rájci byla s využitím dotace 1 050 245,- Kč dokončena v září 2018 a po kolaudaci je již plně 

v provozu.  

Na obecní cesty se podařilo využít dvou dotací v celkové výši 452 000,-Kč. Proto se letos opravil rekordní počet metrů 

obecních komunikací. 

Informace o dotačních akcích vzalo zastupitelstvo na vědomí. 

 

Bod IX- Dodatek smlouvy na výstavbu nové ČOV 

Předsedající seznámil zastupitele s dodatkem smlouvy na výstavbu ČOV, který pokryl v projektu nepředvídatelné 

výdaje. Celková cena výstavby ČOV od firmy Petra Beneše tedy je 1 344 152,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje dodatek smlouvy na výstavbu ČOV v Rájci, včetně úhrady víceprací na 

celkovou částku za veškeré práce firmou Petr Beneš 1 344 152,-Kč. 

Výsledek hlasování :  Pro 7   Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 20 bylo schváleno 

 

Bod X-Smlouva o zřízení věcného břemene- služebnosti 

Předsedající předložil Smlouvu č.IV-12-0012597-p.p.č. 544 a 556/1 Rájec u Černavy a Smlouvu č. IV-12_0012597/1-

p.p.č. 544 Rájec u Černavy. Obě smlouvy jednají o zřízení věcného břemeno za účelem obslužnosti. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje Smlouvu č.IV-12-0012597-p.p.č. 544 a 556/1 Rájec u Černavy a Smlouvu č. 

IV-12_0012597/1-p.p.č. 544 Rájec u Černavy. Obě smlouvy jednají o zřízení věcného břemeno za účelem obslužnosti. 

 

Výsledek hlasování :  Pro 7   Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 21 bylo schváleno 

 

Bod XI-Kulturní akce do konce roku 2018 

 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí akce, které se uskuteční do konce kalendářního roku. 

9.11. Lampionový průvod 

1.12. Mikulášská pro děti 

2.12. Adventní výstava a koncert 

24.12. Zpívání u zvonice 

28.12. Turnaj ve stolním tenisu  

28.12. Sousedské posezení 

 

Bod XII –Různé 

 

A) Příprava Černavanu 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí příspěvky do obecního občasníku a pověřilo jeho přípravou 

místostarostku a starostu obce. 
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B) Kultura 2019 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí návrh akcí, které se plánují na rok 2019. 

 

              Seznam těchto akcí je k nahlédnutí na webových stránkách obce Černava www.oucernava.cz 

 

  

C) Výsledek dílčího auditu 

Předsedající předložil výsledek dílčího auditu hospodaření obce, který zastupitelé vzali na vědomí. 

 

D) Datum konání příštího zasedání zastupitelstva obce bylo určeno na 12.12.2018 

 

 

 

 

 

V Černavě 7.11.2018       Zapsala: Milena Částková 

 

 

 

----------------------------------- 

Ing. Josef Krouza starosta obce 

 

 

 

-----------------------------------    --------------------------------- 

                          Jana Průšová – ověřovatel                             Edwin Trapp -  ověřovatel 
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