ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ VII. ZASTUPITELSTVA OBCE ŽERNOV
ZE DNE 24. září 2015 OD 18 HODIN V KANCELÁŘI OÚ ŽERNOV
PŘÍTOMNÍ:

viz prezenční listina – příloha pVII. 7.1.

PROGRAM JEDNÁNÍ
1. Úvod
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu jednání






Podání žádosti z POV Libereckého kraje
Program obnovy venkova na období 2015 – 2018
Smlouva o pachtu pozemků 183/3 a 182 v k. ú. Žernov, smlouva o vyrovnání
nájemného za období 2013 -2015
Aktualizace pojistky obce
Vyjádření ke stavbě VVISS

4. Usnesení
5. Závěr
PRŮBĚH JEDNÁNÍ:
1. Úvod
Předsedající (starosta) konstatoval, že je přítomno 5 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 p. Zdeňka Mrkvičku.
Hlasování:
5-0-0
3. Schválení programu jednání
Návrh: Zastupitelstvo obce Žernov schvaluje navržený program jednání 7. zasedání VII.
zastupitelstva
Hlasování:
5-0-0
Podání žádosti z POV Libereckého kraje
Návrh: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z POV Libereckého kraje na
projekt „Oprava místních komunikací“ ve výši 800.000,- Kč včetně DPH. Vlastní zdroje
budou činit nejméně 400.000,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
5-0-0
Program obnovy vesnice na rok 2015 -2018 (příloha pVII. 7. 2)
Návrh: Zastupitelstvo obce Žernov schvaluje dokument Program obnovy vesnice na období
2015 -2018.
Hlasování:
5-0-0
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Smlouva o pachtu pozemků 183/3 a 182 v k. ú. Žernov, smlouva o vyrovnání nájemného
za období 2013 – 2015
Záměr propachtovat dotčené pozemky byl zveřejněn předepsaným způsobem 7. 9. 2015.
Návrh: Zastupitelstvo obce Žernov souhlasí s uzavřením smluv, jejichž návrhy jsou přiloženy
k zápisu tohoto zasedání jako přílohy pVII. 7. 3. a pVII. 7. 4.
Hlasování:
5-0-0
Aktualizace pojistky obce (příloha pVII. 7. 5.)
Návrh: Zastupitelstvo obce Žernov souhlasí s uzavřením nové pojistné smlouvy v rozsahu
kalkulace pojištění uvedeném v příloze pVII. 7. 5.
Hlasování:
5-0-0
Vyjádření ke stavbě „Zpevněná plocha areálu VVISS Žernov na
pozemku parc. č. 270/3, 270/18, 270/35, 270/36, 270/37 v katastrálním území Žernov“.
Jedná se o zpevněnou plochu o výměře 713,5 m2 podél komunikace 2193/1, která je ve
vlastnictví obce. Plocha má být určena pro manipulaci s materiálem a odstavné parkování
vozidel zaměstnanců investora. Je vážná obava, že plocha bude využívána jako odstavné
parkoviště dodavatelů či odběratelů firmy VVISS a jako doposud bude docházet k rušení
nočního klidu při chlazení zboží v chladicích boxech nákladních automobilů.
Návrh: Zastupitelstvo obce Žernov nesouhlasí s realizací stavby „Zpevněná plocha areálu
VVISS Žernov na pozemcích parc. č. 270/3, 270/18, 270/35, 270/36, 270/37 v katastrálním
území Žernov“.
Hlasování:
5-0-0

4. Usnesení VII. 7. ze 7. zasedání VII. Zastupitelstva obce Žernov ze dne 24. září 2015

ZASTUPITELSTVO OBCE ŽERNOV:
VII.7.1.
VII.7.2.
VII.7.3.

VII.7.4.
VII.7.5.
VII.7.6.
VII.7.7.

určuje Janu Bradnovou a Petra Ondráka ověřovateli zápisu, zapisovatelem
Zdeňka Mrkvičku;
schvaluje navržený program 7. zasedání VII. Zastupitelstva;
schvaluje podání žádosti o dotaci z POV Libereckého kraje na projekt „Oprava
místních komunikací“ ve výši 800.000,- Kč včetně DPH, vlastní zdroje budou činit
nejméně 400.000,- Kč včetně DPH;
schvaluje dokument Program obnovy vesnice na období 2015 -2018;
souhlasí s uzavřením smluv, jejichž návrhy jsou přiloženy k zápisu tohoto
zasedání jako přílohy pVII. 7. 3. a pVII. 7. 4.;
souhlasí s uzavřením nové pojistné smlouvy v rozsahu kalkulace pojištění
uvedeném v příloze pVII. 7. 5.;
nesouhlasí s realizací stavby „Zpevněná plocha areálu VVISS Žernov na
pozemcích parc. č. 270/3, 270/18, 270/35, 270/36, 270/37 v katastrálním území
Žernov“.
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5. Závěr
Starosta ukončil schůzi v 18:56 hodin. Během zasedání nebyly podány stížnosti proti
způsobu jeho svolání a průběhu.

Přílohy:







pVII. 7.1. Prezenční listina
pVII. 7.2. Program obnovy vesnice na období 2015 – 2018
pVII. 7.3. Návrh pachtovní smlouvy
pVII. 7.4. Návrh smlouvy o vyrovnání nájemného
pVII. 7.5. Kalkulace pojištění

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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