Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žernov
ze dne 15. 6. 2015
Přítomni dle prezenční listiny
Zahájení zasedání v 18.00 hod., zasedání bylo ukončeno v 19.45 hod.
Omluven: MUDr. Jiří Pácalt, Ing. Ctibor Hůlka přítomen od 19:30
Zasedání moderoval starosta Mgr. Libor Mojžíš
1 host
1. Úvod. Starosta přivítal všechny přítomné i hosty.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů.
Zapisovatel - Ing. Marie Hanušová; ověřovatelé – Eliška Hamáčková, Josef Kočí
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
3. Byl schválen program zasedání s doplněnými body jednání:
a) výpověď nájemní smlouvy o pronájmu se Zemědělským družstvem Žernov
b) věcné břemeno na stavbu vodovodu do místní části Rýzmburk
c) nákup nového automobilu pro SDH
d) dotace na chodník
e) dopis pana Endlicha
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
4. Informace starosty o cestě do Srbska ve dnech 17. – 21. 5. 2015. Cestu organizoval Královéhradecký kraj za účelem přenosu zkušeností s pořádáním soutěže „Vesnice roku“ v oblasti
srbského Banátu, kde žije česká menšina. Návštěva českých vesnic Česko Selo a Kruščica
a setkání se starosty měst a obcí v partnerském regionu Vojvodina.
na vědomí Pro 7, proti 0, zdržel se 0
5. Vyhodnocení záměru prodeje pozemku ppč. 792/1a v k.ú. Žernov u České Skalice. Přihlásil
se jediný zájemce pan Aleš Hynek s nabídnutou cenou 101,- Kč/m2.. Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej pozemku ppč. 792/1a za cenu 101,- Kč/m2 a pověřuje starostu k uzavření kupní smlouvy
s panem Alešem Hynkem.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
6. Závěrečný účet obce Žernov za rok 2014. Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce od
14. 5. do 15. 6. 2015. Nebyly vzneseny žádné připomínky. ZO schvaluje Závěrečný účet obce
Žernov za rok 2014 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
7. Rozpočtové opatření č. 2 a 3/2015. ZO projednalo a schválilo rozpočtová opatření, která jsou
přílohou tohoto zápisu.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
8. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO dne 20. 4. 2015
a) Smlouva o pronájmu se ZKO Rýzmburk – zatím nesplněno
b) Podepsat darovací smlouvy se subjekty, kterých se týká prodloužení vodovodního řadu –
zatím nesplněno
c) Zjištění legislativních povinností provozovatele vodovodu - probíhá
na vědomí Pro 7, proti 0, zdržel se 0

9. Vodovod Rýzmburk. Probíhají přípravné práce, pokud bude vyřízena žádost o stavební povolení,
akce se uskuteční na podzim. Možnost dotace z Královéhradeckého kraje ve výši 80 %.
na vědomí Pro 7, proti 0, zdržel se 0
10. Odpadové hospodářství.
a) každou první sobotu v měsíci od 10:00 do 12:00 hod bude na návsi otevřen kontejner na
železo
b) pro kontejnery na odpady nově umístěné u hřbitova je nutné udělat zpevněnou plochu
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
11. Memorandum Voda ČK. Starosta přečetl memorandum, ve kterém obce Zábrodí, Červená Hora
a Žernov vyjadřují nespokojenost se systémem provozu vodovodu a žádají ekonomické narovnání
tak, aby byl vytvářen rezervní fond na opravu vodovodního řadu vlastněného jednotlivými obcemi.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
12.Strategický plán obce na období 2015 – 2025. Starosta předložil nabídku na zpracování
strategie za 39 000,- Kč od firmy Grossman Agency. Zpracování strategie zahrnuje následující
aktivity: zpracování analytické části, anketa občanů, strategická část a předání strategie v tištěné
formě. Předpokládá se termín ukončení do konce roku 2015. ZO schvaluje zpracování
strategického plánu firmou Grossman Agency.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
13. Odměny zastupitelstvu. Dle usnesení ustavujícího zasedání jsou odměny poskytovány pouze
starostovi a místostarostce, ostatním zastupitelům se odměna neposkytuje.
na vědomí Pro 7, proti 0, zdržel se 0
14. Objížďka v obci Slatina. Od 1. 6. 2015 byla zahájena úplná uzavírka mostu ve Slatině nad Úpou.
Starosta přijal pouze oznámení o objížďce, ale nevydal žádné kladné ani zamítavé stanovisko.
Vzhledem k tomu, že objížďka zvýší provoz na komunikaci v Žernově jen v malé míře, nebude
obec podávat žádné odvolání proti objížďce.
na vědomí Pro 7, proti 0, zdržel se 0
15. Prodis – místní komunikace.
a) obec měla zpracovaný projekt na opravy MK v roce 2009. Část oprav byla v minulém
období provedena. Na zbývající opravy pozbylo stavební povolení platnost. Firma Prodis
nabízí zpracování nové projektové dokumentace na opravy či rekonstrukce MK za cenu
32 000,- Kč bez daně (jedná se o dokumentaci na stavební povolení, kde je možnost
prodloužení termínu dokončení). PD by byla předána v lednu 2016. ZO schvaluje
zpracování PD firmou Prodis.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
b) manipulační plocha u Šichových. Starosta předložil rozpočet firmy Špelda ve výši 79 tis.
Kč. ZO souhlasí s provedením manipulační plochy za rozpočtovanou cenu.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
16. Žádost pana Stanislava Nováka – vjezd na pozemek. Tento bod nebude projednáván z důvodu
vyřízení v pravomoci starosty.
17. Nákup nového automobilu pro SDH Žernov. Starosta určil pracovní skupinu ve složení Libor
Mojžíš, Martina Zoufalová – Tučková, Josef Čapek, František Knápek a Josef Kočí k výběru a
nákupu nového automobilu. ZO souhlasí s nákupem automobilu podle aktuální finanční situace
po prázdninách a s rozhodnutím komise, kde maximální výše nově pořízeného auta bude 180 tis.
Kč.
Pro 7, proti 0, zdržel se

18. Dotace na chodník.
a) Starosta informoval o možnosti požádat zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o
účelovou dotaci na výstavbu chodníku k zóně Sever. ZO pověřuje starostu k podání
žádosti o účelovou dotaci na realizaci chodníku.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
b) ZO pověřuje starostu oslovit v poptávkovém řízení tři firmy na zhotovení chodníku
(Špelda, Spůra, Macek Žernov)
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
19. Výpověď smlouvy o pronájmu pozemků Zemědělskému družstvu Žernov. Důvodem výpovědi
je ukončení pronájmu pozemku, na kterém obec plánuje zbudovat základnu pro kontejnery u
hřbitova, a uvedení nové smlouvy do souladu s novým občanským zákoníkem. ZO souhlasí
s podáním výpovědi smlouvy o pronájmu pozemků Zemědělskému družstvu Žernov a pověřuje
místostarostku k podání výpovědi.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
20. Věcné břemeno pro obec na pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci, pozemkový
katastr ppč. 77 v k. ú. Žernov u České Skalice. ZO schvaluje zveřejnění záměru na zřízení
věcného břemene pro obec Žernov na pozemku PK č. 77 v majetku Státního pozemkového úřadu
z důvodu prodloužení vodovodního řadu.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
21. Dopis pana Endlicha. Pan Endlich nabízí, že dle zájmu a potřeby může vykonávat služby pro
obec.
na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0

Starosta: Mgr. Libor Mojžíš

Zapsala dne 16. 6. 2015

Ověřil: Eliška Hamáčková

Ing. Marie Hanušová
Josef Kočí

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Žernov
ze dne 15. 6. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. zapisovatele Ing. Marii Hanušovou, ověřovatele Elišku Hamáčkovou a Josefa Kočího
2. program jednání s těmito doplněnými body jednání
a)
b)
c)
d)
e)

výpověď nájemní smlouvy o pronájmu se Zemědělským družstvem Žernov
věcné břemeno na stavbu vodovodu do místní části Rýzmburk
nákup nového automobilu pro SDH
dotace na chodník
dopis pana Endlicha

3. prodej pozemku ppč. 792/1a za cenu 101,- Kč/m2
4. Závěrečný účet obce Žernov za rok 2014 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez
výhrad
5. rozpočtové opatření č. 2 a 3/2015
6. otevření kontejneru na železo každou každou první sobotu v měsíci od 10:00 do 12:00
7. zhotovení zpevněné plochy pro kontejnery na odpad u hřbitova
8. memorandum - Voda Červený Kostelec
9. zpracování strategického plánu obce Žernov firmou Grossman Agency.
10. zpracování projektové dokumentace na opravy místních komunikací firmou Prodis
11. provedení manipulační plochy u Šichových za rozpočtovanou cenu
12. pracovní skupinu ve složení Libor Mojžíš, Martina Zoufalová – Tučková, Josef Čapek, František
Knápek a Josef Kočí k výběru a nákupu nového automobilu
13. nákup nového automobilu pro SDH Žernov s cenou do 180 tis. Kč
14. podat výpověď smlouvy o pronájmu pozemků Zemědělskému družstvu Žernov
15. zveřejnění záměru na zřízení věcného břemene pro obec Žernov na pozemku PK č. 77 v majetku
Státního pozemkového úřadu z důvodu prodloužení vodovodního řadu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. informace starosty o cestě do Srbska ve dnech 17. – 21. 5. 2015
2. kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO dne 20. 4. 2015
3. informace o prodloužení vodovodního řadu do místní části Rýzmburk
4. informace k objížďce z důvodu úplné uzavírky v obci Slatina nad Úpou
5. dopis pana Endlicha s nabídkou služeb pro obec
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu:
1. uzavřít kupní smlouvu s panem Alešem Hynkem na ppč. 792/1a
2. uzavřít smlouvu o zpracování Strategického plánu obce Žernov s firmou Grossman Agency
3. k podání žádosti o účelovou dotaci na realizaci chodníku zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
4. oslovit v poptávkovém řízení tři firmy na zhotovení chodníku (Špelda, Spůra, Macek Žernov)
Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostku:
1. podat výpověď smlouvy o pronájmu pozemků Zemědělskému družstvu Žernov
2. zajištění odpadového hospodářství dle bodu 1 zápisu
Mgr. Libor Mojžíš, starosta obce

Zapsala dne 16. 6. 2015
Ing. Marie Hanušová

Ověřil: Eliška Hamáčková
Josef Kočí

