Městys Žernov
Zastupitelstvo městysu Žernov

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městysu Žernov
konaného dne 29. 10. 2018, od 18:00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městysu Žernov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18 hodin
dosavadním starostou městysu Mgr. Liborem Mojžíšem (dále jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo ověřeno (při prezenci), zda si všichni vyzvedli osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí
lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19. října 2018,
žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce (jak části
fyzické, tak elektronické) Úřadu městyse Žernov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní, a to od 20. 10. 2018 do 29. 10. 2018.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Omluveni MUDr. Jiří Pácalt a Martina Zoufalová
Tučková.

Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib
nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v
zájmu městysu Žernov a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval
přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném
archu (příloha č. 2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Josefa Kočího a pana Františka Knápka a
zapisovatelkou Ing. Marii Hanušovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městysu Žernov určuje ověřovateli zápisu pana Josefa Kočího a pana Františka Knápka
a zapisovatelem Ing. Marii Hanušovou.
Výsledek hlasování:

Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
1

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. K návrhu programu byly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu s doplněnými body jednání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městysu Žernov schvaluje následující program ustavujícího zasedání s doplněnými
body jednání.
1. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1
písm. a) zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2
zákona o obcích)
4. Zřízení stavební a investiční komise
5. Zřízení kulturní komise
6. Majetkoprávní úkon – směna pozemků 803, 87/3, 838/1 – díl a v k.ú. Žernov u České
Skalice
7. Změna systému vytápění budovy úřadu
8. Vyhláška o místních poplatcích – aktualizace
9. Knihovna městyse
10. Zřízení podpisových vzorů
11. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí k věcnému břemeni
12. Rozpočtové opatření 10/2018
13. Inventarizační komise
14. Schválení dodatku ke směrnici o rozpočtovém hospodaření
15. Změna ÚP
16. Vánoční strom
17. Diskuze
Výsledek hlasování:

Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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1. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městysu Žernov schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování:

Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
Předsedající dále navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby členové
zastupitelstva obce nebyli pro výkon své funkce uvolněni. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městysu Žernov v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkcí nebude nikdo uvolněn.
Výsledek hlasování:

Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty
veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby
budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně
budou předsedající spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání
zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu
hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení
žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude
hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již
nebude v hlasování pokračováno.
d) navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující
návrhy: Člen zastupitelstva Eliška Hamáčková navrhla zvolit do funkce starosty Mgr. Libora Mojžíše.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městysu Žernov volí starostou městysu Žernov Mgr. Libora Mojžíše.
Výsledek hlasování:

Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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Po zvolení starosty pokračoval nově zvolený starosta ve vedení zasedání (dále veden jako
„předsedající“).
e) navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva Mgr. Libor Mojžíš navrhl zvolit do funkce místostarosty Mgr.
Olgu Mařáčkovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městysu volí místostarostkou městysu Žernov Mgr. Olgu Mařáčkovou.
Výsledek hlasování:

Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 (Mařáčková)

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) zřízení výborů a určení počtu jejich členů
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117 odst.
2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva
zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který
musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři
členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby,
pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy
kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich
bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městysu Žernov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování:

Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
b) volba předsedy finančního výboru
Předsedající navrhl odložit volbu předsedy finančního výboru na další zasedání zastupitelstva. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městysu Žernov odkládá volbu předsedy finančního výboru na nejbližší zasedání
zastupitelstva.
Výsledek hlasování:

Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno
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c) volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající navrhl odložit volbu předsedy kontrolního výboru na další zasedání zastupitelstva. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městysu Žernov odkládá volbu předsedy kontrolního výboru na nejbližší zasedání
zastupitelstva.
Výsledek hlasování:

Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.
d) volba členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního
výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Mgr. Libor Mojžíš navrhl zvolit členem
kontrolního výboru Josef Čapka a Elišku Hamáčkovou, členem finančního výboru Evu Hudečkovou a
Františka Knápka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městysu Žernov volí členy finančního výboru Evu Hudečkovou a Františka Knápka.
Výsledek hlasování:

Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městysu Žernov volí členy kontrolního výboru Elišku Hamáčkovou a Josefa Čapka.
Výsledek hlasování:

Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva nebyla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o
obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků, poskytována odměna. Předsedající navrhl též odměnu za výkon funkce starosty a místostarosty
obce (§ 72 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné
návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městysu Žernov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví,
že nebude poskytována odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:

Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městysu Žernov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 21 899 Kč za
měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty.
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Výsledek hlasování:

Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městysu Žernov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce místostarostky jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 19 709
Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Výsledek hlasování:

Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 (Mařáčková)

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

4. Zřízení stavební a investiční komise
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na předsedu a členy stavební a investiční
komise. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Mgr. Libor Mojžíš navrhl zvolit předsedou
stavební a investiční komise Ing. Ctibora Hůlku, členy Martinu Zoufalovou, Ing. Jana Dománě, Luďka
Ravingera a Mgr. Libora Mojžíše.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městysu Žernov volí předsedu stavební a investiční komise Ing. Ctibora Hůlku.
Výsledek hlasování:

Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městysu Žernov volí členy stavební a investiční komise Martinu Zoufalovou, Ing. Jana
Dománě, Luďka Ravingera a Mgr. Libora Mojžíše.
Výsledek hlasování:

Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

5. Zřízení kulturní komise.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kulturní komise. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva Mgr. Libor Mojžíš navrhl zvolit členy kulturní komise Evu
Hudečkovou, Elišku Hamáčkovou, Annu Čapkovou, Martinu Zoufalovou a Mgr. Libora Mojžíše.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městysu Žernov volí členy kulturní komise Evu Hudečkovou, Elišku Hamáčkovou, Annu
Čapkovou, Martinu Zoufalovou a Mgr. Libora Mojžíše.
Výsledek hlasování:

Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

6. Majetkoprávní úkon – směna pozemků 803, 87/3, 838/1 – díl a v k. ú. Žernov u České
Skalice.
Záměr na směnu pozemků byl řádně vyvěšen od 11. 10. 2018 do 29. 10. 2018.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo městysu Žernov schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví městysu pč. 803 a 838/1 – díl
a) za pozemek pč. 87/3 ve vlastnictví pana Michala Hepnara vše v k.ú. Žernov u České Skalice a
zároveň souhlasí s uzavřením směnné smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městysu Žernov pověřuje starostu k právním úkonům ve věci směny pozemků.
Výsledek hlasování:

Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 19 bylo schváleno.

7. Změna systému vytápění úřadu.
Dosavadní způsob vytápění je ekonomicky náročný. Zpracování projektu bude zadáno firmě
Dekprojekt. Investice se bude realizovat pouze v případě poskytnuté dotace. Při předpokládaných
nákladech 300 – 400 tis. bude návratnost 8 let.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městysu Žernov pověřuje starostu k objednání služeb na změnu způsobu vytápění od
firmy Dekprojekt.
Výsledek hlasování:

Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 20 bylo schváleno.

8. Vyhláška o místních poplatcích.
Starosta předložil návrh aktualizované vyhlášky o místních poplatcích ze psů a parkovacích stání.
Navrhovaný poplatek ze psů je 100 Kč za rok. Navrhovaný poplatek za parkovací stání na jedno číslo
popisné a jeden automobil je 1 000 Kč za rok.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městysu Žernov schvaluje OZV o místních poplatcích ze psů a parkovacích stání
s účinností od 1. 1. 2019.
Výsledek hlasování:

Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 21 bylo schváleno.

9. Knihovna městyse.
Starosta jmenoval nové knihovníky městyse – paní Alenu Pácaltovou a pana Jakuba Kosinku.
Návrh usnesení:
na vědomí:

Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

10. Zřízení podpisových vzorů.
Pro urychlení jednání v majetkoprávních věcech může starosta zřídit podpisový vzor na katastrálním
úřadě.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo městysu Žernov schvaluje zřízení podpisových vzorů pro starostu na katastrálním
úřadě.
Výsledek hlasování:

Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 22 bylo schváleno.

11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí.
Z důvodu změny projektu je třeba schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohodě o umístění stavby č. IV- 12 - 2016796/VB/02 Žernov – KNN pč. 4723/15
pro RD Kočí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městysu Žernov schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohodě o umístění stavby KNN RD Kočí.
Výsledek hlasování:

Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 23 bylo schváleno.

12. Rozpočtové opatření č. 10/2018.
Starosta ve své pravomoci schválil rozpočtové opatření č. 10/2018, které je součástí tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
na vědomí

Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

13. Směrnice o rozpočtu.
Nově zvolenému zastupitelstvu se ukládá vždy nově projednat návrh na pověření starosty městysu
k provádění rozpočtových změn během roku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městysu Žernov zmocňuje starostu k provádění rozpočtových opatření do výše 500 tis.
jednotlivého rozpočtového opatření. Takto provedená rozpočtová opatření budou předkládána
zastupitelstvu obce na vědomí při nejbližším zasedání.
Výsledek hlasování:

Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 24 bylo schváleno.

14. Inventarizační komise a plán inventur pro rok 2018
ZO projednalo plán inventur a schválilo předsedu a členy inventarizační komise pro rok 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městysu Žernov schválilo plán inventur pro rok 2018 a inventarizační komisi ve složení
předseda Mgr. Olga Mařáčková, členové Josef Kočí, Eliška Hamáčková a Pavel Macháně.
Výsledek hlasování:

Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 25 bylo schváleno.

15. Změna územního plánu.
Nadále probíhají jednání s Krausovými ve věci změny územního plánu městysu Žernov.
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Návrh usnesení:
na vědomí:

Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

16. Vánoční strom.
Po opětovném projednání zastupitelstvo souhlasí s výzdobou malého vánočního stromu v parku na
velké návsi.
Návrh usnesení:
na vědomí:

Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

17. Diskuze.
Projednána připomínka k reklamaci starého kopce, zavodňování pozemku pana Renze po rekonstrukci
starého kopce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městysu Žernov ukládá stavební komisi prověřit odvodnění místní komunikace směr
starý kopec – Dubina.
výsledek hlasování:

Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 26 bylo schváleno.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:13 hod.

Přílohy zápisu:
Příloha č. 1: Prezenční listina
Příloha č. 2: Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
Příloha č. 3: Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 30. 10. 2018
Zapisovatel: Ing. Marie Hanušová

Ověřovatelé: Josef Kočí
František Knápek

Starosta: Mgr. Libor Mojžíš

dne …………………………….
dne …………………………….

dne …………………………….
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