ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ VII. ZASTUPITELSTVA OBCE ŽERNOV
ZE DNE 6. ÚNORA 2015 OD 18 HODIN V MYSLIVNĚ V SÝKOŘICÍCH
PŘÍTOMNÍ:

viz prezenční listina – příloha VII. 3.1.

PROGRAM JEDNÁNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Úvod
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu jednání
Hospodaření obce v roce 2014
Rozpočet obce na rok 2015
Odpadové hospodářství, OZV č. 1/2015
Propachtování pozemků
Diskuse, připomínky a podněty občanů
Usnesení
Závěr

PRŮBĚH JEDNÁNÍ:
1. Úvod
Předsedající (starosta) konstatoval, že je přítomno všech 6 členů ze šestičlenného
zastupitelstva, tudíž jednání zastupitelstva je schopno usnášet se, a že jednání bylo řádně
svoláno. K minulému zasedání nebyly podány připomínky.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Návrh: Zastupitelstvo obce Žernov určuje p. Janu Bradnovou a p. Petra Ondráka ověřovateli
zápisu, zapisovatelem Mgr. Zdeňka Mrkvičku.
Hlasování:
6-0-0
3. Schválení programu jednání
Návrh: Zastupitelstvo obce Žernov schvaluje navržený program jednání 3. zasedání VII.
zastupitelstva
Hlasování:
6-0-0
4. Hospodaření obce v roce 2014
Ing. Jiří Mazánek seznámil přítomné stručně s hospodařením obce v roce 2014.
Po obdržení zprávy o výsledku kontroly hospodaření obce za v roce 2014 bude vypracován a
zveřejněn předepsaným způsobem závěrečný účet za rok 2014, který pak bude následně
projednán zastupitelstvem obce
5. Rozpočet obce na rok 2015 (příloha VII. 3.2.)
Referoval Ing. Jiří Mazánek.
Návrh rozpočtu na rok byl připraven na pracovním jednání zastupitelstva dne 14. 1. 2015
a řádně zveřejněn dne 15. 1. 2015.
Návrh: Zastupitelstvo obce Žernov schvaluje rozpočet obce Žernov na rok 2015.
Hlasování:
6-0-0
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6. Schválení OZV č. 1/2015
Referoval Mgr. Zdeněk Mrkvička.
Od 1. 1. 2015 jsou obce povinny odděleně shromažďovat i biologicky rozložitelný komunální
odpad a kovový odpad. Tato povinnost byla zakotvena do OZV č. 1/2015 (příloha VII.3.3.),
kterou se ruší OZV č. 1/2014
Návrh: Zastupitelstvo obce žernov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území obce Žernov.
Hlasování:
6-0-0
7. Propachtování pozemků
Dne 15. 1. 2015 podal p. Lubomír Ouhrabka, nar. 18. 4. 1972, bytem Sýkořice 29, žádost
o propachtování p. p. č. 1812/10, 1812/13, 1812/14, 1812/15 a 1812/7 v k. ú a obci Žernov
zapsaných na LV č. 323 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily, jejichž je Obec Žernov ¼ vlastníkem.
Návrh: Zastupitelstvo obce Žernov má v úmyslu propachtovat p. p. č. 1812/10, 1812/13,
1812/14, 1812/15 a 1812/7 v k. ú a obci Žernov zapsané na LV č. 323 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, jejichž je Obec Žernov ¼ vlastníkem.
Konkrétní smlouvu o pachtu dotčených pozemků bude zastupitelstvo projednávat na
některém ze zasedání následujících po splnění podmínek §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení).
Hlasování:
6-0-0

8. Diskuse, rady a připomínky občanů
 Marie Černohouzová – příčné prahy na MK 2193/1, otřesy, neodtéká voda…
starosta – špatný profil prahů, reklamace, nekázeň řidičů VVISS
 Jindřiška Šidlichovská – cesta k č. p. 1 Křečovice I, žádost (příloha VII. 3.4.)
starosta – řešeno zastupitelstvem 8. září 2011 bod jednání č. 6, názor nezměněn
místostarosta – v nedaleké době budou probíhat komplexní pozemkové úpravy,
uvidí se, zda bude možná směna pozemků, obec nemůže opravovat komunikaci,
která není v jejím vlastnictví
 starosta – seznámil s novinkami v odpadovém hospodářství
 Lubomír Ouhrabka ml., Josef Horák – stav komunikace III/2825
starosta – podle sdělení radního LK pro dopravu p. Mastníka a ředitele KSSLK ing.
Růžičky by měl být v letošním roce připraven projekt

9. Usnesení VII. 3. z 3. zasedání VII. Zastupitelstva obce Žernov ze dne 6. února 2015

ZASTUPITELSTVO OBCE ŽERNOV:
VII.3.1. Určuje p. Janu Bradnovou a p. Petra Ondráka ověřovateli zápisu, zapisovatelem Mgr.
Zdeňka Mrkvičku.
VII.3.2. Schvaluje navržený program jednání 3. zasedání VII. zastupitelstva.
VII.3.3. Schvaluje rozpočet obce Žernov na rok 2015.
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VII.3.4. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce
Žernov.
VII.3.5. Zastupitelstvo obce Žernov má v úmyslu propachtovat p. p. č. 1812/10, 1812/13,
1812/14, 1812/15 a 1812/7 v k. ú a obci Žernov zapsané na LV č. 323 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, jejichž je Obec Žernov ¼
vlastníkem. Konkrétní smlouvu o pachtu dotčených pozemků bude zastupitelstvo
projednávat na některém ze zasedání následujících po splnění podmínek §39 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).
10. Závěr
Starosta ukončil schůzi v 19:15 hodin. Během zasedání nebyly podány stížnosti proti způsobu
jeho svolání a průběhu.

Přílohy:






VII. 3.1. Prezenční listina
VII. 3.2. Rozpočet obce na rok 2015
VII. 3.3. OZV č. 1/2015
VII. 3.4. Žádost p. Šidlichovské, cesta k č. p. 1 Křečovice I

Výsledky hlasování jsou v pořadí PRO- PROTI-ZDRŽEL SE.
Zápis odpovídá skutečnému průběhu zasedání.
Originály zápisu a schvalovaných dokumentů jsou uloženy v archivu OÚ.
Zveřejnění zápisu ze zasedání zastupitelstva není povinné.

zapisovatel ____________________

starosta

ověřovatelé

_______________________

____________________
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