ZÁPIS Z 25. (SLAVNOSTNÍHO) ZASEDÁNÍ VI. ZASTUPITELSTVA OBCE ŽERNOV
ZE DNE 14. ÚNORA 2014 OD 18 HODIN V PENZIONU ŽERNOV
Pozn. Z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů v souladu
s ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je
zveřejněna upravená verze originálního dokumentu.

PŘÍTOMNÍ:

viz prezenční listina

PROGRAM JEDNÁNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Úvod
Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Informace o hospodaření obce v roce 2014
Schválení rozpočtu obce na rok 2014
Zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru
Diskuse
Usnesení
Závěr

PRŮBĚH JEDNÁNÍ:
1. Předsedající (starosta) přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů, tudíž
jednání zastupitelstva je schopno usnášet se. Poté zhodnotil uplynulý rok ze svého pohledu a
poděkoval zastupitelům a občanům za práci pro obec.
2. Schválení programu jednání
Návrh: Zastupitelstvo obce Žernov schvaluje navržený program jednání.
Hlasování:
6-0-0
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Návrh: Ověřovateli zápisu budou p. Pavel Bradna a p. Petr Ondrák, zapisovatelem p. Věra
Borovičková.
Hlasování:
6-0-0
4. Informace o hospodaření obce v roce 2013
Referoval p. Petr Ondrák. Seznámil přítomné stručně s hospodařením obce v minulém roce.
Do dalšího zasedání zastupitelstva bude zveřejněn předepsaným způsobem závěrečný účet za
rok 2013, který pak bude následně projednán.
5. Definitivní rozpočet na rok 2014
Návrh rozpočtu na rok byl připraven na jednání zastupitelstva dne 23. 1. 2014 a řádně
zveřejněn 28. 1. 2014.
Referoval p. Petr Ondrák.
 p. Vratislav Malý - proč v rozpočtu na straně výdajů není částka na vybudování lávky
přes Veselku v Sýkořicích?
 starosta – daná akce nebyla dosud schválena zastupitelstvem, proto není zahrnuta
v rozpočtu, debata na dané téma odložena do diskuse

Návrh: Zastupitelstvo obce Žernov schvaluje předložený návrh rozpočtu jako definitivní
rozpočet Obce Žernov na rok 2014.
Hlasování:
6-0-0
6. Činnost kontrolního a finančního výboru
O činnosti finančního výboru podala zprávu jeho členka p. Marie Černohouzová. Starosta ji
poděkoval za svědomitou práci ve výboru.
Za kontrolní výbor podal zprávu jeho předseda P. Petr Ondrák.
Byly předloženy zápisy z kontrol obou výborů.
Návrh: Zastupitelstvo obce Žernov bere na vědomí zprávy o činnosti a zápisy z kontrol
finančního a kontrolního výboru.
Hlasování:
6-0-0
7. Diskuse
 odpadové hospodářství obce
místostarosta p. Pavel Bradna v prezentaci seznámil s odpadovým hospodařením
obce, s náklady na jeho provoz, s vybíráním poplatků za TKO, s tříděním odpadů, ...
 lávka Sýkořice
p. Vratislav Malý: starosta nesplnil slib z minulého zasedání, mělo by to být v zápisu,
po čtyřech letech lávka nestojí, jednání starosty je ubohé
starosta: dotčený pozemek se nepodařilo vykoupit, bez vlastnictví pozemku není
možno stavět, zakládací podmínky pro stavbu jsou daleko složitější, skutečné koryto
potoka není totožné se situací v katastrální mapě, vyřešilo by to nové zaměření
potoka a směna pozemku s Lesy ČR, firma SaM Česká Lípa připravuje návrh projektu,
který odpovídá místním podmínkám, předloží jej co nejdříve k posouzení, probíhají
další jednání ohledně koupě pozemku
p. Blažena Nejedlá: vždyť byl vypracován zcela zdarma Ing. Chaloupeckým rozpočet a
projekt na lávku, který by jinak stál 50. 000,- Kč
starosta: nejednalo se o projekt, pouze o studii o dvou výkresech, zmíněná firma
zpracuje studii také zdarma
p. Vratislav Malý: starosta má postranní úmysly
starosta: bez komentáře, uzavřel diskusi na dané téma
 Proseč
p. Růžena Brojírová: prosba o prodloužení komunikace k č. 5
starosta: pokud je daná komunikace v majetku obce, bude se o tom jednat
p. Růžena Brojírová: prosba o opravu křížku, má kontakt na vhodného zhotovitele
starosta: o opravě se uvažovalo již v minulosti, materiál křížku nekvalitní, p. Brojírová
zprostředkuje kontakt
 pořádek v obci, životní prostředí, komunikace, rybník
p. Radovan Smrček: v obci je velký nepořádek způsobený zahraničními zaměstnanci
firmy VVISS
starosta: firma nenese odpovědnost za chování zaměstnanců, nutno zjistit konkrétní
viníky
p. Radovan Smrček: znečišťování ovzduší, pálení domovních odpadů, konkrétní
stížnost nepodána + do Tisovky jsou vypouštěny fekálie, nikdo nejmenován,
konkrétní stížnost nepodána
starosta: momentálně nebyl schopen přesně odpovědět na úlohu obce v těchto
oblastech (jak znečistění posoudit, jak porušování zákona doložit, jak zakročit), vše
zjistí
p. Radovan Smrček: příčné prahy na komunikaci k areálu firmy VVISS nemají smysl,



neplní funkci, otřesy vznikající při přejezdu prahů nákladními automobily zapříčiňují
vznik trhlin v obvodovém zdivu jeho domu (oficiální stížnost nepodána), stěžuje si na
chování řidičů
starosta: umístění daných zařízení bylo předem konzultováno s dodavatelskou
firmou, PČR, v rámci zastupitelstva, také s občany sousedícími s komunikací,
k funkčnosti ani k trhlinám v obvodovém zdivu se nevyjádřil, několikrát oslovil PČR
s žádostí o dohled nad provozem na dotčené komunikaci
p. Radovan Smrček: jaké je nájemné za rybník, kolik stálo jeho vyhrabání?
starosta: rybník nikdy nikomu nebyl pronajat, p. Kracík v něm chová ryby a na
oplátku se stará o rybník a jeho okolí, v minulosti nikdo oficiálně neprojevil zájem o
pronájem,
rybník byl obnoven před cca 15 lety, za tu dobu se dno značně zaneslo, bylo nutno je
vyčistit a to v rozsahu větším, než se předpokládalo (cca 20 000 Kč), práce nebyly
ještě oceněny, dosud nebyly zaplaceny
akce pro občany
p. Marcela Smrčková: obec nic nedělá pro občany, starosta slíbil přidat a nepřidal na
Mikulášskou zábavu, rozsvícení vánočního stromku, ...
starosta: starosta obec zastupuje navenek, v rámci samostatné působnosti nemůže
činit některá rozhodnutí bez souhlasu zastupitelstva (příspěvek na konání akce,
zaštiťování akce hlavičkou obce…), o příspěvku ani o zaštítění akce zastupitelstvo
nejednalo, ...

8. Usnesení
9. Závěr
Starosta ukončil schůzi v 20:06

Zapsala:
Ověřovatelé:

Věra Borovičková
Pavel Bradna, Petr Ondrák
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