Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Žernov
ze dne 21. 6. 2021
Přítomni dle prezenční listiny.
Omluveni: Josef Čapek
3 hosté
Zahájení zasedání v 17:00 hod., zasedání bylo ukončeno v 20:00
Zasedání moderoval starosta Mgr. Libor Mojžíš

1. Úvod. Starosta přivítal všechny přítomné i hosty a tlumočil poděkování za přání k jubileu
od pana Tölga.

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatel – Ing. Marie Hanušová, ověřovatelé – Josef Kočí, František Knápek.
USNESENÍ č. 1: Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatele Ing. Marii Hanušovou,
ověřovatele Josef Kočího a Františka Knápka.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

3. Byl schválen program zasedání s doplněnými body jednání.
a) darovací smlouva Hospic
b) nabídka na projekt parkoviště
c) ZD Žernov – zamykání brány
USNESENÍ č. 2: Zastupitelstvo městyse schválilo program zasedání s doplněnými body
jednání.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

4. Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva.
- oprava lávky Na Pohodlí – úkol trvá
- majetkoprávní úkony – úkol splněn
USNESENÍ č. 3:
na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0

5. Návrhy na vyřazení v inventarizační zprávě za rok 2020 (doplnění k usnesení
č. 6 zápisu ze dne 24. 5. 2021
a) Majetek IČ 61 pod názvem vybavení kanceláře starosty + křeslo nebude vyřazen, jak bylo mylně
v návrhu na vyřazení. Pouze na kartě v registru majetku bude poznámka, že křeslo je vyřazeno.
USNESENÍ č. 4: Zastupitelstvo městyse souhlasí s opravou návrhu na vyřazení majetku u položky IČ
61.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
b) IČ 25 drtič dřevní hmoty – vyřazení formou aukčního prodeje přes webový portál, komise na
otevírání obálek Mojžíš, Mařáčková a Hanušová.
USNESENÍ č. 5: Zastupitelstvo městyse souhlasí s prodejem drtiče dřevní hmoty aukcí přes webový
portál a souhlasí s komisí pro otevírání obálek.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

6. Rozpočtové opatření č. 3. Rozpočtové opatření schválil ve své pravomoci starosta. RO je
přílohou tohoto zápisu.

USNESENÍ č. 6: na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0

7. Změna ÚP č. 2. Původně řešila změna č. 2 pozemky v „kraji“ a na Pohodlí. Pozemek na
Pohodlí byl vyňat a je řešen samostatnou změnou ÚP č. 3. Proběhla diskuze, zda řešení změny č. 2
splňuje požadavky na určitou regulaci při výstavbě.
USNESENÍ č. 7: Zastupitelstvo městyse Žernov, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4
stavebního zákona, v souladu s § 13 vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, za použití §
171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v souladu s § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2
písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1. se seznámilo s předloženým návrhem změny č. 2 UP Žernov a její odůvodněním,
2. souhlasí s vyhodnocením výsledků projednávání změny č. 2 ÚP Žernov a bere na
vědomí stanovisko krajského úřadu,
3. ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh změny č. 2 ÚP Žernov není
v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu,
4. rozhodlo o námitce tak, jak vyplývá z textové části odůvodnění změny č. 2 ÚP Žernov
5. vydává „Změnu č. 2 územního plánu Žernov“ formou opatření obecné povahy
Pro 5, proti 0, zdržel se 3 (Mařáčková, Zoufalová, Hůlka)
USNESENÍ č. 8: Zastupitelstvo městyse souhlasí s pozváním Ing. arch. Miroslava Bati z firmy
SURPMO na další zasedání, aby poskytl vysvětlující informace ke změně ÚP č. 3 městyse
Žernov.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

8. Systém odpadového hospodaření od roku 2021.
a) Pro občany bude zajištěn pronájem žlutých popelnic na plasty o objemu 240 l. Pro nemovitosti na
velké návsi a pro bytovku u sokolovny budou i nadále využívány velké kontejnery o objemu 1100 l.
Kontejnery na papír o velikosti 1100 l zůstanou v hnízdech a jejich počet bude navýšen. Svoz plastu
bude probíhat 2 x za měsíc, papír 1 x za měsíc.
USNESENÍ č. 9: Zastupitelstvo městyse souhlasí se změnou způsobu nakládání tříděného
odpadu v komoditě plasty od 1. 1. 2022
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

b) Od 1. 1. 2022 dle zákona dvě možnosti výběru poplatku za odpady – na občana nebo na
nemovitost.
- Poplatky na občana mohou být vybírány již v průběhu příslušného roku. Na výběr bude pouze jeden
druh svozu – čtrnáctidenní. Předpokládaná výše poplatku v plné výši 800 – 850 Kč. Městys může
stanovit, že určitou výši poplatku bude krýt z vlastního rozpočtu.
- Poplatky na nemovitosti mohou být vybírány až zpětně po uplynutí kalendářního roku. Možnost zvolit
svoz dvouměsíční, měsíční nebo čtrnáctidenní.
Výběr se provede v obou případech na základě obecně závazné vyhlášky a systém musí fungovat
minimálně 1 rok.
USNESENÍ č. 10: Zastupitelstvo městyse souhlasí s výběrem poplatků na občana od 1.1.2022.
Pro 7, proti 1 (Knápek), zdržel se 0

9. Kulturní akce.
- Žernovský bejk – 26. 6. 2021
- letní kino pod rozhlednou - 24. 7. 2021 od 21:30 (cena 20 tis., vstupné dobrovolné,
Čapkovi zajistí občerstvení)
- Babicova kuchařská

show – obec uspořádá za podmínky, že akce bude zdarma

- Sousedská – 28. 8. 2021 (kapela Proradost, skákací hrad, lavice se budou stavět v sobotu
ráno, v pátek 27. 8. 2021 zajistí dovoz lavic z Vysokova Hůlka a Čapek)
USNESENÍ Č. 11:
na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0

10. Komunitní centrum u sokolovny a hřiště. Prostor sokolovny se zvětší pomocí
zařízených kontejnerů o velikosti 8 x 2,5 m. Projednat se zhotovitelskou firmou úspornou variantu.
Diskuze k možnosti vybudovat v prostoru fotbalového hřiště víceúčelové hřiště s umělým povrchem.
USNESENÍ č. 12: Zastupitelstvo městyse souhlasí se záměrem vybudovat v prostoru
fotbalového hřiště víceúčelového hřiště s umělým povrchem a pověřuje starostu zadat
projektové práce.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 (Hamáčková omluvena od 18:40)

11. Areál ZD (požářiště) – připomínka MUDr. Pácalta. Poničená střecha požárem
obsahuje azbest, představuje nebezpečí pro okolí.
USNESENÍ č. 13: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu, aby písemně kontaktoval
zemědělské družstvo s dotazem na řešení situace.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0

12. Parkování na velké návsi.
USNESENÍ č. 14: Zastupitelstvo městyse souhlasí se záměrem pronájmu parkovacích míst na
velké návsi a pověřuje starostu se zveřejněním záměru.
Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

13. Žádost o prodej (pronájem) pozemku pč. 840/1 v k.ú. Žernov u České
Skalice.
USNESENÍ č. 15: Zastupitelstvo městyse souhlasí s prodejem či pronájmem pozemku pč.
840/1.
Pro 0, proti 7 (Mojžíš, Mařáčková, Zoufalová, Hůlka, Knápek, Kočí), zdržel se 0

14. Vyhláška o ochraně zeleně.
USNESENÍ č. 16: Zastupitelstvo městyse souhlasí s vydáním obecně závazné vyhlášky č.
1/2021 o ochraně veřejné zeleně.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0

15. Projekt na parkoviště u sokolovny. Předpokládaná cena projektu 73 tis., cena stavby
303 tis. (ceny bez daně).
USNESENÍ č. 17: Zastupitelstvo městyse souhlasí s vypracováním projektu na parkoviště u
sokolovny za podmínky, že bude vyhlášen dotační titul a akce bude hrazena z dotace.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0

16. Darovací smlouva Hospic.
USNESENÍ č. 18: Zastupitelstvo městyse souhlasí s uzavřením darovací smlouvy pro Hospic
Červený Kostelec ve výši 1 000 Kč.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0

17. Připomínka zastupitele Josefa Kočího. Problém s odemykáním průjezdových bran
v zemědělském družstvu. Zemědělská technika má z polní cesty projíždět areálem družstva, aby se
nepoškozovala obecní komunikace. Další připomínka k nedokončenému oplocení u manipulační
plochy na odpady. Zatím se čeká na cenovou nabídku na novou bránu a oplocení manipulační plochy.

Na dokončení čeká i nájezdová plocha ke kontejnerům.
USNESENÍ č. 19:
na vědomí Pro 7, proti 0, zdržel se 0

Příští jednání zastupitelstva – termín bude oznámen dle potřeby.
Mgr. Libor Mojžíš, starosta městyse

Zapsala dne 24. 6. 2021
Ing. Marie Hanušová

Ověřil: Josef Kočí
František knápek

