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 Zasedání dne: 28. února 2018 

Zápis č. 2/2018 
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, 

konaného dne 28.2.2018  od 17:30 hodin. 

 

Přítomni: 

Josef Krouza, Milena Částková, Zuzana Šťastná, Lenka Bauerová, Jana Průšová. 

 

Omluveni :  

 Edwin Trapp 

 

Hosté: 

Helena Plasová, Jakub Kovařík, Martina Husáková, Nikola Jará, Jitka Rozkotová,  Petr Polák, Václav Pelikán, 

 Zdeněk Borský, Roman Jetenský 

 

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. Řídící výbor- volba člena výboru 

5. Územní plán Černava - pořízení 

6. Věcné břemeno na pozemku 544 a 556/1 v k.ú. Rájec u Černavy 

7. Žádost o opravu cesty 669 v k.ú. Rájec u Černavy 

8. Žádost o prodej pozemku 231/2 v k.ú. Černava 

9. Žádost o pokácení stromu na obecním pozemku č.597/11 v k.ú. Černava 

10. Rozpočtové opatření č.1/2018 

11. Různé 

a) Návrh na nákup popelnic pro občany 

b) Návrh na vyřezání stromů na hřišti v Rájci 

c) Informace k plánované exkurzi ve štole Johannes 

              d) Termín příštího zasedání OZ 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Janu Průšovou a Lenku Bauerovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné 

protinávrhy.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovatele zápisu Janu Průšovou a Lenku Bauerovou. 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
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3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

 

Bod 11. z předminulého zasedání zastupitelstva. 

Byly provedeny úpravy dle připomínek Ministerstva vnitra ČR – odbor dozoru Karlovy Vary. 

 

Bod 10. z minulého zasedání zastupitelstva. 

Informace o připravovaném zvyšování poplatků na skládkování s firmou AVE budou projednány.  

 

Bod 11. d) 

Stromy poškozené polomy u silnice 648/1 v Černavě byly pokáceny. 

 

Ostatní body jsou splněny nebo budou projednány v dalších bodech. 

 

  

4. Řídící výbor – volba člena výboru 

 

Předsedající navrhl Milenu Částkovou jako člena Řídícího výboru pro otázky školské problematiky. K návrhu nebyly 

podány žádné protinávrhy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje jako členku Řídícího výboru projektu „MAP Karlovarsko II“ Milenu 

Částkovou. 

Výsledek hlasování : Pro 5 proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č.3 bylo schváleno. 

 

 

5. Územní plán Černava – pořízení 

 

Předsedající informoval přítomné o přípravě Zprávy o uplatnění územního plánu. Pokud mají občané požadavky 

k územnímu plánu, mohou je v písemné formě předložit na OÚ Černava.  Při jednání o Zprávě o uplatnění územního 

plánu na Magistrátu Karlovy Vary byly předány dosavadní požadavky k územnímu plánu a dopis o návaznosti ÚSES 

mezi územím obcí Černava a městem Nejdek. Další požadavky obce budou ještě upřesněny.   

 

 

6. Věcné břemeno na pozemku 544 a 556/1 v k.ú.Rájec u Černavy  

 

OZ byla doručena žádost o zřízení věcného břemene na pozemky 544 a 556/1 v k.ú. Rájec u Černavy za účelem zřízení 

elektrické přípojky. 

 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje zřízení věcného břemene na pozemky 544 a 556/1 v k.ú. Rájec za účelem 

zřízení připojení elektrické sítě. 

Výsledek hlasování : Pro 5 proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č.4 bylo schváleno. 

 

 

 

7. Žádost o opravu cesty 669 v k.ú. Rájec u Černavy 

 

OZ projednalo žádost o opravu cesty 669 v k.ú.Rájec u Černavy a schválilo její provedení. 

 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Černava schvaluje provedení opravy obecní komunikace na pozemku č. 669 v k.ú. Rájec u 

Černavy. 

Výsledek hlasování : Pro 5 proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č.5 bylo schváleno. 
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8. Žádost o prodej pozemku 231/2v k.ú.Černava 

 

Předsedající seznámil zastupitele se žádostí p. Martina Kováče a Klaudie Tomáškové o prodej části pozemku 231/2 k.ú. 

Černava. Vzhledem k tomu, že pí. Jitka Rozkotová na místě upřesnila svoji dřívější žádost o prodej téhož pozemku, 

nyní celého, obec vyhlásí záměr prodat celý pozemek 231/2 na úřední desce. 

 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Černava schválilo záměr prodej celého pozemku 231/2 v k.ú. Černava. 

Výsledek hlasování : Pro 5 proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č.6 bylo schváleno. 

 

 

9. Žádost o pokácení stromu na obecním pozemku č.597/11 v k.ú.Černava 

 

OZ projednalo a schválilo žádost p. Bedřicha Surého o pokácení poškozeného stromu na pozemku č.597/1 v k.ú. 

Černava. 

 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Černava schválilo žádost pana Bedřicha Surého o pokácení stromu na obecním pozemku č.597/1 

v k.ú. Černava. 

Výsledek hlasování : Pro 5 proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č.7 bylo schváleno. 

 

 

10.  Rozpočtové opatření č. 1/2018 

 

Účetní obce předložila zastupitelům rozpočtové opatření č.1/2018 a zároveň přehled hospodaření za rok 2017. 

 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Černava schválilo rozpočtové opatření č.1/2018. 

Výsledek hlasování : Pro 5 proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č.8 bylo schváleno. 

 

 

11.  Různé 

 

a) Návrh na nákup popelnic pro občany 

OZ projednalo a schválilo postupný nákup nádob na komunální odpad, které budou podle potřeby distribuovány mezi 

občany.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Černava schválilo nákup nádob na komunální odpad pro občany ve výši 20 000,-Kč ročně. 

Výsledek hlasování : Pro 5 proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

 

b) Návrh na prořezávku stromů na hřišti v Rájci 

OZ projednalo návrh předsedajícího na prořezávku vysokých stromů u silnice na hřišti v Rájci. 

 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Černava schválilo prořezávku vysokých stromů u silnice na hřišti v Rájci. 

Výsledek hlasování : Pro 4 proti 1 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

 

c) Informace k plánované exkurzi do štoly Johannes 

Předsedající seznámil přítomné s organizací exkurze do štoly Johannes. Budou k dispozici 2 sobotní termíny 

19.5. a 9.6.2018, vždy pro 20 zájemců. Cena pro jednoho účastníka činí 100,-Kč. Doprava a zbývající  

část vstupného bude hrazena z rozpočtu obce Černava. Bližší informace budou zveřejněny na plakátech. 



Zastupitelstvo obce Černava  Stránka | 4 

 Zasedání dne: 28. února 2018 

 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Černava schválilo úhradu nákladů na dopravu a část vstupného pro účastníky exkurzí do štoly 

Johannes. 

Výsledek hlasování : Pro 5 proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

 

d) Příští zasedání OZ bude 28. 3. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

V Černavě 5. 3. 2018        Zapsala: Milena Částková 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Josef Krouza starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

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

                       Lenka Bauerová – ověřovatel                             Jana Průšová -  ověřovatel 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 5. 3. 2018   Sejmuto:__________________ 


