Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Žernov

ze dne 17. 9. 2018
Přítomni dle prezenční listiny. Zahájení zasedání v 18:00 hod., zasedání bylo ukončeno v 20:19 hod.
Zasedání moderoval starosta Mgr. Libor Mojžíš.
hosté 6

1. Úvod. Starosta přivítal všechny přítomné i hosty.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů.
Zapisovatel - Ing. Marie Hanušová; ověřovatelé – Josef Čapek, MUDr. Pácalt
USNESENÍ č. 1: Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatele Ing. Marii Hanušovou, ověřovatele
Josefa Čapka a MUDr. Pácalta.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

3. Byl schválen program zasedání s těmito doplněnými body:
a) Změna územního plánu č. 2
b) Nabídka firmy Dekprojekt
c) Zahájení výběrové řízení
d) POV na rok 2018 a 2019
e) Vánoční strom
f) 100. výročí republiky
g) Směna pozemku
h) Obsazení místa knihovníka
USNESENÍ č. 2: Zastupitelstvo městyse schvaluje program zasedání s doplněnými body jednání.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

4. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
a) Podepsána kupní smlouva s paní Malou, pozemek je zaplacen a zapsán v katastru pro městys
Žernov v podílu 9/10.
b) OZV o místních poplatcích se připravuje.
USNESENÍ č. 3:
na vědomí Pro 9, proti 0, zdržel se 0

5. Rozpočtové opatření č. 9/2018. Starosta ve své pravomoci schválil rozpočtové opatření,
které je přílohou tohoto zápisu.
USNESENÍ č. 4:
na vědomí Pro 9, proti 0, zdržel se 0

6. Rekapitulace dotací. Projekty „Sběrná místa“, „Odstavné plochy“ a „Starý kopec“ jsou
dokončeny a zaplaceny. Připravuje se závěrečné vyúčtování.
Záměry na rok 2019:
- „Ulička“ (dotace MMR prostřednictvím MAS Mezi Úpou a Metují, dodavatel vysoutěžen, akci provede
firma Špelda, v termínu duben – červen)
- Revitalizace velké návsi (projekt připravuje firma Dekprojekt)
- Dle připravené dokumentace pokračovat v opravách MK (v části Starý kopec – Dubina, čerpání
dotace z POV MMR, kde je podmínkou minimální částka dotace 200 tis. Kč).
Starosta prověří možnost čerpání dotací na byty pro seniory (stará škola)
USNESENÍ č. 5: Zastupitelstvo městyse souhlasí se záměry na čerpání dotací v roce 2019 –
rekonstrukce uličky a nástupišť BUS, revitalizace velké návsi a opravy MK Starý kopec - Dubina
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

USNESENÍ č. 6: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu prověřit možnosti čerpání dotace na byty
pro seniory.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

7. Parkování na velké návsi. K projednání stížnosti na parkování se dostavili ke společnému
jednání Křivánkovi a manželé Dohnanští. Zastupitelka paní Zoufalová navrhla následující řešení.
Parkování umožnit Dohnanským na zpevněné ploše obecního pozemku před čp. 20 a nechat volný
průjezd kolem čp. 86 směrem od Endlichových s tím, že tak bude umožněn snadnější příjezd do dvora
k čp. 20. Obě strany se dohodly, že budou tento návrh akceptovat. Po ukončení revitalizace velké
návsi bude problém odstraněn vybudováním nového parkovacího stání.
USNESENÍ č. 7: Zastupitelstvo městyse schvaluje navrhnuté řešení problému parkování před čp. 20 a
86.
Pro 8, proti 0, zdržel se 1 (zdržel se J. Čapek)

8. Zeleň na malé návsi. Na základě stížnosti pana Hynka byl vyžádán posudek arboristů ve věci
narušování základů domu čp. 65. Předběžný výsledek šetření – sondou do hloubky 1,5 m zjistit, zda
kořeny zasahují k základům, následně mezi čp. 65 a asfaltovou MK provést rýhu a umístit textilii proti
prorůstání, dále bude proveden pouze zdravotní řez kaštanu.
USNESENÍ č. 8: Zastupitelstvo městyse schvaluje provést opatření u čp. 65 na základě písemného
posudku arboristů.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

9. Změna územního plánu Žernov č. 2. Na základě žádosti manželů Krausových budou
prověřeny možnosti změny ÚP č. 2.
USNESENÍ č. 9: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu spolu se stavební komisí prověřit možnosti
změny územního plánu s tím, že dojde k zahrnutí parcel na jihovýchodní straně Žernova k výstavbě
RD. Termín do následujícího zasedání zastupitelstva.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

10. Nabídka firmy Dekprojekt. Změna projektu na revitalizaci velké návsi, cena 96 195 Kč
včetně inženýrské činnosti.
USNESENÍ č. 10: Zastupitelstvo městyse schvaluje změnu projektu na revitalizaci velké návsi za
96 195 Kč včetně inženýrské činnosti.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

11. Zahájení výběrového řízení. Po dokončení projektové dokumentace a rozpočtu bude
možné zahájit výběrové řízení na akci revitalizace velké návsi.
USNESENÍ č. 11: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu k vypsání veřejné zakázky malého
rozsahu na revitalizaci velké návsi a k výběru dodavatele. V uzavřeném řízení budou osloveny 4 firmy.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

12. Žádosti o dotace na rok 2019.
USNESENÍ č. 12: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu k podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
místních komunikací z Programu obnovy venkova MMR.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 13: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu k podání žádosti o dotaci na revitalizaci
velké návsi z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

13. Osvětlení vánočního stromu.
USNESENÍ č. 14: Zastupitelstvo městyse souhlasí s výzdobou malého vánočního stromu v parku na
velké návsi.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

14. Oslava výročí republiky. Městys ve spolupráci se Svazkem 1866 připravuje výsadbu
památné lípy k uctění 100. výročí založení republiky. Akce se uskuteční dne 27. 10. 2018 od 11:30 na
louce u hřbitova za přítomnosti prvního náměstka hejtmana Martina Červíčka. Zajištěno bude
občerstvení a hudební produkce. Pověřeným zastupitelem bude Ing. Ctibor Hůlka.
USNESENÍ č. 15:
na vědomí Pro 9, proti 0, zdržel se 0

15. Směna pozemků. Městys Žernov dal 2. 11. 2015 první příslib panu Hepnarovi, že umožní
směnu pozemků, tak aby se zcelil pozemek.
USNESENÍ č. 16: Zastupitelstvo městyse souhlasí s vyhlášením záměru na směnu pozemků pč. 803
v k.ú. Žernov u České Skalice ve vlastnictví městyse za ppč. 87/3 v k.ú. Žernov u České Skalice ve
vlastnictví pana Hepnara dle geometrického plánu – 302-127/2018.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

16. Obsazení místa knihovníka. Pan Jakub Kosinka přijal funkci knihovníka za podmínky, že
starosta osloví ještě dalšího kandidáta tak, aby se na vedení knihovny současně podílely dvě osoby .
USNESENÍ č. 17: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu, aby jednal s dalším vhodným kandidátem
či kandidátkou na funkci knihovníka.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

17. Různé.
a) Příští zasedání zastupitelstva se koná 29. 10. 2018
b) Přístřešek na zrušeném odpadovém stání u Šíchů bude převezen ke hřbitovu.
c) Starosta seznámil s návrhem předvolebního letáku financovaným ze soukromých zdrojů, ve kterém
hodnotí uplynulé volební období a předkládá vizi na další roky.

Mgr. Libor Mojžíš, starosta obce

Zapsala dne 18. 9. 2018
Ing. Marie Hanušová

Ověřil: Josef Čapek
MUDr. Jiří Pácalt

