Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Žernov
ze dne 19. 7 2021
Přítomni dle prezenční listiny.
Omluveni: Josef Čapek, MUDr. Pácalt
M. Kočí, J. Domáň, manželé Šatní, Kateřina Šubrtová, pan Dohnal
Zahájení zasedání v 18:04 hod., zasedání bylo ukončeno v 19:15
Zasedání moderoval starosta Mgr. Libor Mojžíš

1. Úvod. Starosta přivítal všechny přítomné i hosty.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatel – Ing. Marie Hanušová, ověřovatelé – Josef Kočí, Martina Zoufalová Tučková
USNESENÍ č. 1: Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatele Ing. Marii Hanušovou,
ověřovatele Josef Kočího a Martinu Zoufalovou Tučkovou.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0

3. Byl schválen program zasedání s doplněnými body jednání.
a) rozpočtové opatření číslo 4 a 5/2021
b) informace o poskytnutých darech na jižní Moravu
c) odpověď ZD Žernov na dopis starosty
d) poptávka na rampu k manipulační ploše na odpady
USNESENÍ č. 2: Zastupitelstvo městyse schválilo program zasedání s doplněnými body
jednání.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0

4. Rozpočtové opatření č. 4 a 5/2021. Rozpočtová opatření schválil ve své pravomoci
starosta. Jsou přílohou tohoto zápisu
USNESENÍ č. 3: na vědomí Pro 7, proti 0, zdržel se 0

5. Informace k poskytnutým darům na jižní Moravu. Z rozpočtu městyse byla zaslána
částka 10 000 Kč na účet Českého červeného kříže zřízeného na pomoc postiženým tornádem na
jižní Moravě. Na transparentní účet obce Hrušky byla zaslána částka 10 000 Kč na pomoc postiženým
tornádem v dané obci.
USNESENÍ č. 4: na vědomí Pro 7, proti 0, zdržel se 0

6. Odpověď ZD na dopis starosty. Ve věci požářiště bylo sděleno, že ZD zadalo znalecký
posudek, ve kterém statik rozhodne, zda bude nutné provést demolici budovy. Ve věci průjezdu
areálem družstva jsou nastavená pravidla, která dle názoru ZD fungují.
USNESENÍ č. 5: na vědomí Pro 7, proti 0, zdržel se 0

7. Poptávka na rampu k manipulační ploše na odpady. Starosta oslovil 3 firmy
v poptávkovém řízení. Přišly 2 nabídky od pana Dušana Falty (240 548 Kč včetně DPH) a od pana
Rubeše (286 400 Kč včetně DPH). Třetí firma nabídku neposlala.
USNESENÍ č. 6: Zastupitelstvo městyse souhlasí s přijetím nejnižší nabídky na zhotovení
nájezdové rampy od pana Falty ve výši 240 548 Kč.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0

8. Multifunkční hřiště Pod rozhlednou. Nové dotační programy KABINA z Národní
sportovní agentury (určený na organizovanou sportovní činnost) a dotační program MMR na obnovu
sportovní infrastruktury (určený na volnočasovou aktivitu).
Proběhla diskuze za účasti hostů k umístění multifunkčního hřiště. Jednalo se o třech variantách.
1. podél břízek na současném fotbalovém hřišti blíže k rozhledně. 2. podél břízek na současném
fotbalovém hřišti blíže k areálu ZKO. 3. mezi lípou u sokolovny a areálem ZKO.
USNESENÍ č.7: Zastupitelstvo městyse souhlasí s realizací multifunkčního hřiště.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č.8: Zastupitelstvo městyse souhlasí s podáním žádosti o dotaci na realizaci
multifunkčního hřiště z programu KABINA Národní sportovní agentury.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č.9: Zastupitelstvo městyse souhlasí s podáním žádosti o dotaci na realizaci
multifunkčního hřiště z programu MMR na obnovu sportovní infrastruktury.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č.10: Zastupitelstvo městyse souhlasí s umístěním multifunkčního hřiště podél
břízek situované blíže k rozhledně.
Pro 3 (Knápek, Hůlka, Mojžíš), proti 3 (Kočí, Zoufalová, Hamáčková), zdržel se 1 (Mařáčková)
USNESENÍ č.11: Zastupitelstvo městyse souhlasí s umístěním multifunkčního hřiště mezi lípu u
sokolovny a areál ZKO.
Pro 2 (Kočí, Hamáčková), proti 2 (Hůlka, Mojžíš), zdržel se 3 ( Mařáčková, Knápek, Zoufalová)
USNESENÍ č.12: Zastupitelstvo městyse souhlasí s umístěním multifunkčního hřiště podél
břízek situované blíže k areálu ZKO.
Pro 5 (Mojžíš, Mařáčková, Zoufalová, Hůlka, Hamáčková), proti 1 (Kočí), zdržel se 1 (Knápek)
USNESENÍ č.13: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu k uzavření smlouvy o spolupráci
s TJ Sokol, který bude oficiálním partnerem na projektu multifunkční hřiště.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0

9. Dotace autobusových spojů. Krajský úřad provedl průzkum využití přidaného spoje ve
13:17 směr Česká Skalice - Žernov. Tento spoj byl zaveden na žádost rodičů menších školáků.
Z důvodu, že kapacita přepravených se nezvýšila, pouze se rozdělila do dvou spojů (ve 13:17 a
13:50), kraj požaduje finanční spoluúčast na zajištění spoje ve 13:17.
USNESENÍ č.14: Zastupitelstvo městyse souhlasí s finanční spoluúčastí na spoji ve 13:17 zatím
pouze do první změny jízdního řádu.
Pro 6, proti 1 Knápek, zdržel se 0

Mgr. Libor Mojžíš, starosta městyse

Zapsala dne 20. 7. 2021
Ing. Marie Hanušová

Ověřil: Josef Kočí
Martina Zoufalová Tučková

