ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ VII. ZASTUPITELSTVA OBCE ŽERNOV
ZE DNE 8. BŘEZNA 2016 OD 17 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ŽERNOV
PŘÍTOMNÍ:

viz prezenční listina – příloha pVII. 11.1., pan Petr Havrda od 17:30 hodin

PROGRAM JEDNÁNÍ
1. Úvod
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Návrh programu jednání
 vyjádření Obce k dopisu pana Josefa Horáka adresovaného panu Vladimíru Mastníkovi,
radnímu Libereckého kraje, pověřenému vedením resortu dopravy, o stavu komunikací
v majetku Libereckého kraje v našem regionu
 diskuse, informace starosty a zastupitelů, organizační záležitosti
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 Janu Bradnovou a Petra Ondráka ověřovateli
zápisu z 11. zasedání VII. zastupitelstva, zapisovatelem Zdeňka Mrkvičku
Hlasování:
5-0-0
Usnesení přijato
3. a) Schválení programu jednání
Návrh: Zastupitelstvo obce Žernov schvaluje navržený program jednání 11. zasedání VII.
zastupitelstva
Hlasování:
5-0-0
Usnesení přijato
b) Vyjádření Obce k dopisu p. Josefa Horáka p. Vladimíru Mastníkovi, radnímu LK (příloha
pVII. 11.2.) o stavu komunikací v majetku LK v našem regionu
Pan Horák dne 17. 2. 2016 telefonicky kontaktoval starostu a sdělil, že ho navštíví
následující den v době úředních hodin s žádostí o připojení podpisu a razítka obce k dopisu,
tehdy ještě neznámého obsahu. Starosta schůzku odmítl s tím, že nemůže bez souhlasu
zastupitelstva podepisovat žádnou listinu, jestliže mu to ze zákona přímo nepřísluší, a že
danou věc musí nejdříve projednat se zastupiteli. O této skutečnosti zastupitele pouze
informoval.
Při návštěvě pana Horáka v úředních hodinách 24. 2. 2016 starosta sdělil, že daná záležitost
nebyla se zastupiteli oficiálně projednána, dopis nebyl k dispozici.
Po vzájemné dohodě pak zaslal pan Horák elektronickou poštou dne 25. 2. 2016 předmětný
dopis s žádostí o vyjádření podpory zastupitelstva.
Starosta svolal 29. 2. 2016 zasedání zastupitelstva na den 8. 3. 2016, na kterém bude žádost
o vyjádření podpory projednána. Materiály byly rozeslány elektronickou poštou.
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Při projednávání daného bodu byli zastupitelé seznámeni s oficiálními jednáními, která vede
starosta s radním pro dopravu a vedoucím odboru dopravy LK a s jejich vyjádřeními
k problematice III/2825 (příloha pVII.11.3.).
Starosta upozornil, že případné nepřijetí navrženého usnesení nemá za následek přijetí
usnesení opačného významu.
Návrh: Obec Žernov se připojuje k dopisu p. Josefa Horáka, Sýkořice 25, ze dne 17. 2. 2016
radnímu Libereckého kraje panu Vladimírovi Mastníkovi.
Hlasování:
3-3-0
Usnesení nebylo přijato
c) diskuse, informace starosty a zastupitelů, organizační záležitosti







vybudování komunikací C5 a C7 v rámci pozemkových úprav v k. ú. Václaví
(informace budou zveřejněny na webových stránkách obce) → následné napojení
na komunikaci 2194 ve Václavském lese → vytyčení → příprava stavby;
stavební úpravy hasičárny, opravy budovy OÚ → starosta angažuje poradce –
odborníka z oblasti stavebnictví, spolupracují p. Havrda, Mazánek, Ondrák;
oprava místních komunikací → poradce → vytipovat komunikace k opravě, opravy
ještě v letošním roce;
výběrové řízení na opravu komunikce 2192 pokračuje druhým kolem 14. 3. 2016
využití prodejny → nabídnout možné doplňkové aktivity při pronájmu prodejny,
zachovat však hlavní účel - prodej

4. Seznam přijatých usnesení z 11. zasedání VII. Zastupitelstva obce Žernov ze dne 8. 3. 2016

ZASTUPITELSTVO OBCE ŽERNOV:
VII.11.1. určuje Janu Bradnovou a Petra Ondráka ověřovateli zápisu z 11. zasedání VII.
zastupitelstva, zapisovatelem Zdeňka Mrkvičku;
VII.11.2. schvaluje navržený program 11. zasedání VII. zastupitelstva

5. Závěr
Starosta ukončil oficiální část schůze v 18:06 hodin. Během zasedání nebyly podány
stížnosti proti způsobu jeho svolání a průběhu.
Přílohy:





pVII.11.1. Prezenční listina
pVII.11.2. Dopis pana Horáka
pVII.11.3. Vyjádření LK
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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