ZÁPIS Z 10. ZASEDÁNÍ VII. ZASTUPITELSTVA OBCE ŽERNOV
ZE DNE 12. ÚNORA 2016 OD 18 HODIN V PENZIONU ŽERNOV
PŘÍTOMNÍ:

viz prezenční listina – příloha pVII. 10.1.

PROGRAM JEDNÁNÍ
1. Úvod (starosta)
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Návrh programu jednání
 informace o hospodaření Obce Žernov v roce 2015 (místostarosta)
 schválení rozpočtu Obce Žernov na rok 2016 (místostarosta)
 diskuse, návrhy, připomínky občanů
4. Přijatá usnesení
5. Závěr
PRŮBĚH JEDNÁNÍ:
1. Úvod
Předsedající (starosta) konstatoval, že je přítomno 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 Janu Bradnovou a Petra Ondráka ověřovateli
zápisu, zapisovatelkou Věru Borovičkovou.
Hlasování:
6-0-0
3. Schválení programu jednání
Návrh: Zastupitelstvo obce Žernov schvaluje navržený program jednání 10. zasedání VII.
zastupitelstva
Hlasování:
6-0-0
Rozpočet Obce Žernov na rok 2016
Návrh rozpočtu obce byl projednán 19. 1. 2016, zveřejněn 27. 1. 2016 (příloha pVII. 10.2.)
Návrh: Zastupitelstvo obce Žernov schvaluje rozpočet Obce Žernov na rok 2016.
Hlasování:
6-0-0
Diskuse, návrhy, připomínky občanů





Josef Horák: možnost prodloužení vodovodu do lokality Vrší
Petr Ondrák, Jiří Mazánek: velká investice, malý odběr, požadavek bude
konzultován s VHS Turnov
Josef Horák: nepořádek u čekárny v Křečovicích, bahno
Zdeněk Mrkvička: obec zajistí úklid a úpravu nástupní plochy
Josef Horák: technický stav komunikací v majetku Libereckého kraje – sepsání
petice, urgovat opravu; zanesené příkopy, nepořádek
Zdeněk Mrkvička: podle osobního sdělení radního pro dopravu p. Mastníka a
vedoucího odboru dopravy Libereckého kraje ing. Čápa a p. Medka z KSS LK se
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připravuje zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele projektu na rekonstrukci
III/2825 a následně bude zadán projekt; úklid v kompetenci KSS LK
Marie Černohouzová: nepořádek v blízkosti areálu firmy VVISS a kolem komunikací
v katastru obce
Zdeněk Mrkvička: na nepořádek v blízkosti areálu firmy VVISS upozorňuje
odpovědné pracovníky,
Jana Bradnová: pravidelně každé jaro, když se ustálí počasí, uklízí s dětmi a mládeží
příkopy v katastru obce
Marie Černohouzová: v jaké stavu jsou jednání kolem I/35?
Zdeněk Mrkvička: připomínkoval Oznámení o záměru silnice I/35 Turnov– Úlibice,
zveřejněno na úřední desce 27. 12. 2016, další jednání se uskuteční 18. února 2016,
výstup z jednání zveřejní na stránkách obce
Zdeněk Borovička: kdy bude realizována rekonstrukce mostu přes Václavský potok?
Zdeněk Mrkvička: podrobnosti nejsou známy, projekt je zpracován, zjistí a bude
informovat
Josef Kolbaba: nepořádek na mostě v Podtýně
Zdeněk Mrkvička: každý občan si může stěžovat na KSS LK

4. Usnesení VII. 10. z 10. zasedání VII. Zastupitelstva obce Žernov ze dne 12. 2. 2016

ZASTUPITELSTVO OBCE ŽERNOV:
VII.10.1. určuje Janu Bradnovou a Petra Ondráka ověřovateli zápisu, zapisovatelkou Věru
Borovičkovou;
VII.10.2. schvaluje navržený program 10. zasedání VII. zastupitelstva;
VII.10.3. schvaluje rozpočet Obce Žernov na rok 2016.

5. Závěr
Starosta ukončil oficiální část schůze v 19:07 hodin. Během zasedání nebyly podány
stížnosti proti způsobu jeho svolání a průběhu.
Přílohy:




pVII.10.1. Prezenční listina
pVII.10.2. Návrh rozpočtu Obce Žernov na rok 2016

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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