Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žernov
ze dne 20. 10. 2011
Přítomni dle prezenční listiny
Zahájení zasedání v 18.00 hod., zasedání bylo ukončeno v 18.20 hod.
Zasedání moderoval František Lexman.
6 hostů a poslankyně Mgr. Zdeňka Horníková
1. Úvod. Místostarosta přivítal všechny přítomné i hosty.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů.
Zapisovatel - Ing. Marie Hanušová; ověřovatelé – Ing. Pavel Hruša a Karel Novák
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
3. Byl schválen program zasedání s doplněnými body jednání:
- přijetí demise starosty
- pověření k zastupování starosty dle Zákona o obcích
- Program rozvoje venkova
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
5. Odstoupení starosty. Zastupitelstvo obce obdrželo písemnou rezignaci starosty
Mgr. Libora Mojžíše k 13. 10. 2011 a bere ji na vědomí.
Na vědomí
5. Navrhování zástupce starosty. Předsedající vyzval k podání návrhu na zástupce
starosty v souladu se Zákonem o obcích. Člen zastupitelstva Karel Novák navrhl dočasně
pověřit vedením obce místostarostu Fantiška Lexmana.
Hlasování o návrhu
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
6. Pověření zástupce starosty. Předsedající vyzval k hlasování. Dočasně povede obec
místostarosta František Lexman a během tří měsíců se provede nová volba starosty.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
7. Program rozvoje venkova. Obec má zpracovány čtyři projekty, na které bude podávat
žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí
o dotaci na akce:
a) „ Kanalizace Žernov“
b „Výměna stávajících špaletových oken za nová okna dřevěná včetně dveří u budovy
čp. 112 v Žernově“
c) „ Víceúčelové hřiště Žernov včetně chodníku, oplocení a drenážního systému pro
odvodnění hřiště“
d) „Nákup malotraktoru z příslušného titulu PRV 2011“
Pro 8, proti 0, zdržel se 1 (Mgr. L. Mojžíš)
8. Slovo pro poslankyni. Na závěr jednání předal předsedající slovo Mgr. Zdeňce
Horníkové, člence Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Poděkovala za pozvání a
v několika větách seznámila přítomné o přípravách státního rozpočtu na rok 2012 a
rozpočtovém určení daní. Nabídla pomoc a spolupráci i v příštím roce. Informovala o
skutečnosti, že některé již vyhlášené národní dotační programy se z důvodu špatné přípravy
zruší. V případě naší obce se to dotkne nákupu malotraktoru. V letech 2014 – 2020 nastane
poslední etapa čerpání finančních zdrojů z Evropské unie. Paní poslankyně Horníková by
ráda zaměřila pozornost na příhraniční spolupráci. Jejím záměrem je pozvat ministra
zemědělství do našeho regionu a uskutečnit společné setkání se zástupci místních akčních
skupin.
Místostarosta: František Lexman
Zapsala dne 24. 10. 2011
Ing. Marie Hanušová

Ověřil: Ing. Pavel Hruša
Karel Novák

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Žernov
ze dne 20. 10. 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. zapisovatele Ing. Marii Hanušovou, ověřovatele Ing. Pavla Hrušu a Karla Nováka
2. program jednání s doplněnými body jednání:
- přijetí demise starosty
- pověření k zastupování starosty dle Zákona o obcích
- Program rozvoje venkova
3. návrh na pověření k zastupování obce
4. dočasným zástupcem obce místostarostu Františka Lexmana a během tří měsíců provést
novou volbu starosty
5. podání žádostí o dotaci na akce:
a) „ Kanalizace Žernov“
b) „Výměna stávajících špaletových oken za nová okna dřevěná včetně dveří u budovy
čp. 112 v Žernově“
c) „ Víceúčelové hřiště Žernov včetně chodníku, oplocení a drenážního systému pro
odvodnění hřiště“
d) „Nákup malotraktoru z příslušného titulu PRV 2011“
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. písemnou rezignaci starosty obce Mgr. Libora Mojžíše

Místostarosta obce: František Lexman

Zapsala dne 24.10. 2011
Ing. Marie Hanušová

Ověřil: Ing. Pavel Hruša
Karel Novák

