ZÁPIS Z 17. ZASEDÁNÍ VII. ZASTUPITELSTVA OBCE ŽERNOV
ZE DNE 17. ÚNORA 2017 OD 18 HODIN V MYSLIVNĚ V SÝKOŘICÍCH
PŘÍTOMNÍ:

viz prezenční listina – příloha pVII.17.1

NAVRHOVANÝ PROGRAM JEDNÁNÍ:






zprávy předsedů výborů zastupitelstva
hospodaření obce v roce 2016
rozpočet Obce Žernov na rok 2017
diskuse

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 p. Janu Bradnovou a p. Petra Ondráka ověřovateli
zápisu, zapisovatelem p. Zdeňka Mrkvičku.
Hlasování:
6-0-0
Přijato jako usnesení
VII. 17.1
3. Schválení programu jednání
Návrh: Zastupitelstvo obce Žernov schvaluje navržený program jednání 17. zasedání VII.
zastupitelstva
Hlasování:
6-0-0
Přijato jako usnesení
VII. 17.2
4. Zprávy výborů zastupitelstva
Finanční výbor – P. Ondrák: provedeny 4 kontroly účetních dokladů, vše v pořádky, zápisy
v archivu obce.
Kontrolní výbor – V. Borovičková: kontrolované skutečnosti v pořádku, zápisy v archivu obce.
Výbor pro národnostní menšiny – J. Bradnová: aktuálně v obci žije v obci 30 cizích státních
příslušníků, problémy s pořádkem v obci, třídění odpadů, dodržování dopravních předpisů.
Zápisy v archivu obce.
Návrh: Zastupitelstvo obce Žernov bere na vědomí zprávy o činnosti výborů zřízených
zastupitelstvem obce.
Hlasování:
6-0-0
Přijato jako usnesení
VII. 17.3
5. Hospodaření obce v roce 2016
Místostarosta J. Mazánek seznámil přítomné s hospodařením obce v roce 2016. Nejvyšší položky
z výdajové části tvořily náklady na opravy komunikací. Obec získala také dotaci na opravu
komunikace z grantu LK. Výsledek hospodaření bude oficiální až po kontrole hospodaření a po
schválení závěrečného účtu obce.
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6. Rozpočet Obce Žernov na rok 2017 (příloha pVII.17.2)
Přednesl místostarosta J. Mazánek. Do schválení řádného rozpočtu hospodaří obec v rámci
rozpočtového provizoria (viz usnesení VII. 16.4 ze dne 22. 12. 2016). Rozpočet byl sestaven jako
schodkový s financováním 1. 131.484,- Kč. Návrh rozpočtu byl vytvořen 24. 1. 2017 a
předepsaným způsobem zveřejněn od 31. 1. 2017.
Návrh: Zastupitelstvo obce Žernov schvaluje rozpočet obce na rok 2017 jako schodkový
s financováním 1.131.484,- Kč.
Hlasování:
6-0-0
Přijato jako usnesení
VII. 17.5

7. Diskuse






Třídění odpadů: starosta vyzval k důkladnějšímu třídění odpadů
Opravy komunikací v roce 2017: celková částka v rozpočtu cca 2.400.000,Oprava střechy obecního úřadu: příprava v roce 2017, realizace 2018
Oprava III/2825 v majetku LK: vysoutěžen projekt, probíhá příprava projektové dokumentace
Rozšíření vodovodního řadu Vrší: (předchozí požadavek p. Horáka v diskusi na zasedání 12. 2.
2016 + písemná žádost ze dne 3. 10. 2016, rámcová odpověď Ing. Hejduka z 13. 10. 2016,
jednání zástupců obce s VHS a SČVAK) starosta seznámil s koordinovaným vyjádřením VHS
Turnov a SČVAK, kopii vyjádření předal p. Horákovi.
8. Závěr
Starosta ukončil schůzi v 19:05 hodin. Během zasedání nebyly podány stížnosti proti způsobu jeho
svolání a průběhu.
Přílohy:

pVII. 17.1
pVII. 17.2

Prezenční listina
Rozpočet na rok 2017

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

____________________

ověřovatelé

______________________

starosta/místostarosta ____________________
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