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Zápis č. 4/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava,
konaného dne 4.6.2014, od 17:30 hodin.

Přítomni: 
Josef Krouza, Tomáš Hladký, Milena Částková, Zuzana Šťastná,  Edwin Trapp.

Omluveni:
Lenka Bauerová, Jana Kovaříková.

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. Zahájení a schválení programu OZ.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4. Dodatky k 1. etapě opravy domu seniorů.
5. Výběrové řízení -  cesty.
6. Výběrové řízení – oprava domu seniorů.

a) ústřední vytápění, vodovody, kanalizace, vzduchotechnika
b) elektroinstalace, měření a regulace

7. Výsledek hospodaření za rok 2013.
8. Hospodaření obce od ledna do května 2014.
9. Rozpočtové opatření č. 1.
10. Plán letních akcí.
11. Různé

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

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající  navrhl  určit  ověřovatele  zápisu Edwin Trapp a  Zuzana Šťastná.  K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovateli zápisu Zuzanu Šťastnou  a Edwina Trappa.
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Všechny úkoly byly splněny a nebo jsou projednány v následujících bodech.
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4. Dodatky k 1. etapě opravy domu seniorů.
Předsedající podal informace k dodatkům smluv k 1. etapě oprav domu seniorů.  

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje dodatky smluv k 1. etapě opravy domu seniorů.

Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

5. Výběrové řízení -  cesty.
Předložené nabídky na opravu místních komunikací nebylo možné posoudit z důvodu rozdílných parametrů. 
Na základě toho budou dodavatelé, kterých se to týká, vyzváni k doplnění nabídek a výběrové řízení bude 
projednáno na příštím zasedání OZ.
Výběrového řízení se zúčastnily tyto firmy:

• Eurovia CS, a.s
• Strabag a.s.
• Údržba silnic Karlovarského kraje , a.s.
• Jan Dolejš

6  .   Výběrové řízení – oprava domu seniorů.

a) Ústřední vytápění, vodovody, kanalizace, vzduchotechnika
Předložené nabídky na opravu ústředního vytápění, vodovodů, kanalizace a vzduchotechniky nebylo možné 
posoudit z důvodu rozdílných parametrů. Na základě toho budou dodavatelé, kterých se to týká, vyzvání k 
doplnění nabídek a výběrové řízení bude projednáno na příštím zasedání OZ.
Výběrového řízení se zúčastnily firmy:

• Jiří Štěpánek
• Eurotherm-KV s.r.o.
• WADY CZ, s.r.o. (pouze vzduchotechnika)

b) Elektroinstalace, měření a regulace
Byly posouzeny tři nabídky od firem Elektromontáže Nepraš s.r.o., Lithium a.s. a WADY CZ, s.r.o. Po 
porovnání byla vybrána nejlevnější nabídka firmy Elektromontáže Nepraš s.r.o.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Černava  schvaluje  nabídku  firmy  Elektromontáže  Nepraš  s.r.o  na  opravu
elektroinstalace, měření a regulace domu seniorů.

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4bylo schváleno

7.   Výsledek hospodaření za rok 2013.

Byla podána informace o výsledku hospodaření za rok 2013 a výsledku kontroly.

8. Hospodaření obce od ledna do května 2014.

Příjmy i výdaje za prvních pět měsíců roku 2014 odpovídají předpokladům, vzhledem k rozpracovanosti
zakázek. Příští kontrola hospodaření bude provedena po prvním pololetí roku, kdy už bude vyfakturovaná
převážná část nákladů probíhajících akcí.
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9. Rozpočtové opatření č. 1.
Předložené rozpočtové opatření č. 1 upravuje příjmy za přidělené dotace na opravu komunikací ve výši 180
tis. Kč, dále dotace  na volby do evropského parlamentu ve výši 23. tis. Kč, mimořádný příjem za sběr železa
ve výši 5 tis. Kč a převod fin. prostředků na ČOV u OÚ z oprav do HiM, viz příloha.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje rozpočtové opatření č.1 
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

10. Plán letních akcí.
V letním období budou probíhat v režii obce tyto akce:
a) Přednáška 13.6. - zajistí Josef Krouza ve spolupráci s ostatními
b) Letní slunovrat -  zajistí Milena Částková ve spolupráci s ostatními
c) Fotbalový turnaj o pohár starosty – zajistí Josef Krouza ve spolupráci s ostatními.

11. Různé.
a) Starosta podal informace o návštěvě hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného.
b) Byla podána informace o budoucí objížďce Kraslické ulice v Bernově, která povede přes Černavu.
c) Byla  podána informace o změně úročení vkladu na BÚ u KB, a.s.  z 1,5% na 0,15%, prověříme

možnost zřízení termínovaných vkladů. 

V Černavě 10.6.2014 Zapsala: Zuzana Šťastná

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

----------------------------------- ---------------------------------
                    Edwin Trapp  – ověřovatel          Zuzana Šťastná -  ověřovatel

Vyvěšeno:_________________ Sejmuto:__________________
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