ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ VII. ZASTUPITELSTVA OBCE ŽERNOV
ZE DNE 25. ÚNORA 2015 OD 18 HODIN V KANCELÁŘI OÚ ŽERNOV
PŘÍTOMNÍ:

viz prezenční listina – příloha VII. 4.1.

PROGRAM JEDNÁNÍ
1. Úvod
2. Dopravně technický tav komunikace 2193/1, parkování na 2193/1, pořádek kolem areálu
VVISS a přilehlých pozemcích, …
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4. Schválení programu jednání
5. Schválení smlouvy o prodeji části p. p. č. 67/1
6. Pachtovní smlouva - p. p. č. 1812/10, 1812/13, 1812/14, 1812/15 a 1812/7
7. Stanovení výše měsíčních odměn zastupitelů
8. Diskuse, připomínky a podněty občanů
9. Usnesení
10. 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. Dopravně technický tav komunikace 2193/1, …
Zastupitelé řešili se pozvanými zástupci VVISS nedodržování rychlosti na příjezdové
komunikaci k areálu firmy, nedodržování zákazu stání, prašnost komunikace, nepořádek
kolem komunikace a na přilehlých pozemcích, …
Odpovědní pracovníci přislíbili řešit dané problémy, o způsobu řešení bude p. Hlubůček
průběžně informovat starostu obce.
3. 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
4. Schválení programu jednání
Návrh: Zastupitelstvo obce Žernov schvaluje navržený program jednání 4. zasedání VII.
zastupitelstva
Hlasování:
6-0-0
5. Schválení smlouvy o prodeji části p. p. č. 67/1
K prodeji dotčeného pozemku se vyjadřovalo zastupitelstvo obce usnesením č. VII.2.10. ze
dne 18. 12. 2014, záměr obce byl zveřejněn od 21. 12. 2014 do 25. 02. 2015. Návrh smlouvy
je přiložen k zápisu jako příl. VII. 4.2.
Návrh: Zastupitelstvo obce Žernov schvaluje smlouvu o prodeji části pozemku o výměře 1 m2
označeného na geometrickém plánu č. 243-21/2014 písmenem „a“ odděleného z p. p. č.
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67/1 v k. ú a obci Žernov, který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrální pracoviště Semily, majitelům nemovitosti č. 41 na st. p. č. 275 v k. ú. a obci
Žernov.
Hlasování:
6-0-0
6. Pachtovní smlouva - p. p. č. 1812/10, 1812/13, 1812/14, 1812/15 a 1812/7
K propachtování dotčených pozemků se vyjádřilo zastupitelstvo obce usnesením VII.3.5. ze
dne 6. února 2015, záměr obce byl zveřejněn od 08. 02. 2015 do 25. 08. 2015. Návrh
pachtovní smlouvy je přiložen k zápisu jako příl. VII. 4.3.
Návrh: Zastupitelstvo obce Žernov schvaluje smlouvu o pachtu 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.
Hlasování:
6-0-0
7. Stanovení výše měsíčních odměn zastupitelů
Návrh: Zastupitelstvo obce Žernov stanovuje v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. (dále
„nařízení“) počínaje dnem 01. 03. 2015 měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva
takto:
o starosta – horní hranice uvedená v §2 odst. 2 nařízení
o místostarosta – 6.000,- Kč,
o zastupitel ve funkci předsedy výboru zastupitelstva – pevná složka dle sloupce 10
přílohy č. 1 nařízení vlády + příplatek dle sloupce 13 přílohy č. 1 nařízení vlády,
tj. 880 Kč + 180 Kč = 1 060 Kč,
o zastupitel ve funkci člena výboru zastupitelstva – pevná složka dle sloupce č. 11
přílohy č. 1 nařízení vlády + příplatek dle sloupce 13 přílohy č. 1 nařízení vlády,
tj. 570 Kč + 180 Kč = 750 Kč.
V případě souběhu funkcí se poskytuje měsíční odměna za funkci s nejvyšší odměnou.
Hlasování:
6-0-0
8. Diskuse, rady a připomínky občanů
 Marie Černohouzová, Jaroslava Čepelíková – příčné prahy na MK 2193/1, otřesy,
nepořádek kolem komunikace a na přilehlých pozemcích
starosta – špatný profil prahů, reklamace, odstranění prahů v této podobě, ostatní
ad 2)
9. Usnesení VII. 4. z 4. zasedání VII. Zastupitelstva obce Žernov ze dne 25. února 2015

ZASTUPITELSTVO OBCE ŽERNOV:
VII.4.1. určuje p. Janu Bradnovou a p. Petra Ondráka ověřovateli zápisu, zapisovatelem Mgr.
Zdeňka Mrkvičku;
VII.4.2. schvaluje navržený program jednání 4. zasedání VII. Zastupitelstva;
VII.4.3. schvaluje smlouvu o prodeji části pozemku o výměře 1 m2 označeného na geometrickém
plánu č. 243-21/2014 písmenem „a“ odděleného z p. p. č. 67/1 v k. ú a obci Žernov,
který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Semily, majitelům nemovitosti č. 41 na st. p. č. 275 v k. ú. a obci Žernov;
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VII.4.4. schvaluje smlouvu o pachtu 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;
VII.4.5. stanovuje v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. (dále „nařízení“) počínaje dnem 01.
03. 2015 měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva takto:
o starosta – horní hranice uvedená v §2 odst. 2 nařízení
o místostarosta – 6.000,- Kč,
o zastupitel ve funkci předsedy výboru zastupitelstva – pevná složka dle sloupce 10
přílohy č. 1 nařízení vlády + příplatek dle sloupce 13 přílohy č. 1 nařízení vlády,
tj. 880 Kč + 180 Kč = 1 060 Kč,
o zastupitel ve funkci člena výboru zastupitelstva – pevná složka dle sloupce č. 11
přílohy č. 1 nařízení vlády + příplatek dle sloupce 13 přílohy č. 1 nařízení vlády,
tj. 570 Kč + 180 Kč = 750 Kč.
V případě souběhu funkcí se poskytuje měsíční odměna za funkci s nejvyšší odměnou.
10. Závěr
Starosta ukončil schůzi v 19:21 hodin. Během zasedání nebyly podány stížnosti proti způsobu
jeho svolání a průběhu.

Přílohy:





VII. 4.1. Prezenční listina
VII. 4.2. Návrh kupní smlouvy
VII. 4.3. Návrh pachtovní smlouvy

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

zapisovatel ____________________

starosta

ověřovatelé

_______________________

____________________
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