Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žernov
ze dne 11. 7. 2011
Přítomni dle prezenční listiny
Omluveni: MUDr. Jiří Pácalt
Zahájení zasedání v 18.00 hod., zasedání bylo ukončeno v 19.05 hod.
Zasedání moderoval Mgr. Libor Mojžíš.
3 hosté
1. Úvod. Starosta přivítal všechny přítomné i hosty.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů.
Zapisovatel - Ing. Marie Hanušová; ověřovatelé – Josef Kočí a Karel Novák
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
3. Byl schválen program zasedání s doplněnými body jednání:
- oznámení pro občany - ořez dřevin zasahujících do elektrického vedení
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
4. Otevírání obálek s nabídkami na prodej pozemků ve vlastnictví obce v k.ú. Žernov na
pozici č. 1 (p.p.č. 1385/2), na pozici č. 2 (p.p.č. 1385/3), na pozici č. 3 (p.p.č. 1388/1) a na
pozici č. 4 (p.p.č. 1388/2). Do výběrového řízení se do 7. 7. 2011 nikdo nepřihlásil. ZO
vyhlašuje nový záměr na prodej pozemků. Posílí se reklamní kampaň (inzerce v novinách,
transparent). Prodej pozemků bude probíhat obálkovou metodou. Uzávěrka přihlášek do
výběrového řízení je 8. 9. 2011 do 13:00 hod.
ZO schvaluje nový záměr prodeje pozemků na pozici č. 1, 2, 3, a 4.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje cenu na pozici č. 1 a č. 2 …………………………… Kč 270,00/ 1 m2
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje cenu na pozici č. 3 a č. 4 …. ………………..
Kč 300,00/ 1 m2
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
6. Změna ÚP č. 3 obce Žernov. Starosta informoval o konání společného jednání
dotčených orgánů o Návrhu změny ÚP č. 3 obce Žernov, které se uskuteční dne 2. 8. 2011
na Městském úřadě v Náchodě.
Na vědomí
7. Rozpočtové opatření č. 2 a č. 3/2011. ZO projednalo a schválilo rozpočtová opatření,
která jsou součástí tohoto zápisu.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
8. Uzavření smlouvy s TJ ČSTV Sokol Žernov. Starosta obce předložil návrh smlouvy o
pronájmu části pozemku p.p.č. 1133 v k.ú. Žernov, který je ve vlastnictví TJ Sokol Žernov,
za účelem vybudování sportovišť u sokolovny. Jedná se o 152 m2 a k tomu přístupový
chodník v šíři 1 m, který má zajistit čistý vstup na hřiště. Smlouva se uzavírá do 31. 12. 2061
za 1 Kč.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
9. Kanalizace – informace. Obec obdržela vyjádření Ministerstva zemědělství k žádosti o
dotaci na vybudování kanalizace. Pro letošní rok byl tento program zrušen. Přestože
dokumentace ke kanalizaci je maximálně připravena, nezbývá obci než čekat na vyhlášení
nového programu v příštím roce.
Na vědomí
10. Žernovský bajk. První sobotu v září se již tradičně uskuteční závod horských kol
„Žernovský bajk 2011“. K zajištění organizace se sejde pracovní skupina. Finančně je tato
akce podpořena darem z Královéhradeckého kraje a sponzory (ATMOS a další).
Na vědomí
11. Informace starosty. Dne 18. 7. 2011 proběhne u Okresního soudu v Náchodě jednání
ve věci prádelny.
Na vědomí.

Starosta informoval ZO o nabídce majitelky Rýzmburského altánu. Paní Marková nabízí obci
Žernov na dobu tří let do pronájmu altán s tím, že může být uzavřena smlouva o předkupním
právu pro obec. Navrhovaná cena je 1,5 mil Kč s možností úhrady ve třech až pěti splátkách.
Majitelka žádá o odpověď na tuto nabídku do září. Projednání této věci bylo bez přijetí
závěru přesunuto na další zasedání ZO. V této věci se uskuteční veřejná anketa mezi
obyvateli obce Žernov s navrhovanými otázkami:
a) přejete si zachovat existenci Rýzmburského altánu?
b) jaký navrhujete záměr jeho využití?
c) kolik Kč jste ochotni přispět na koupi altánu?
ZO odkládá rozhodnutí o pronájmu případně koupi altánu, uspořádá anketu mezi občany
obce a vrátí se k projednávání na dalším zasedání ZO.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
12. Prořez dřevin zasahujících do elektrického vedení. Starosta napíše občanům veřejný
dopis, ve kterém upozorní na jejich povinnosti týkající se prořezu dřevin, které ohrožují
elektrické vedení.
Na vědomí

Starosta: Mgr. Libor Mojžíš

Zapsala dne 14. 7. 2011
Ing. Marie Hanušová

Ověřil: Karel Novák
Josef Kočí

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Žernov
ze dne 11. 7. 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. zapisovatele Ing. Marii Hanušovou, ověřovatele Karla Nováka a Josefa Kočího
2. program jednání s doplněnými body jednání:
- oznámení pro občany - prořez dřevin zasahujících do elektrického vedení
3. záměr prodeje pozemků ve vlastnictví obce v k.ú. Žernov na pozici č. 1 (p.p.č. 1385/2), na
pozici č. 2 (p.p.č. 1385/3), na pozici č. 3 (p.p.č. 1388/1) a na pozici č. 4 (p.p.č. 1388/2).
Prodej pozemků bude probíhat obálkovou metodou. Uzávěrka přihlášek do výběrového
řízení je 8. 9. 2011 do 13.00 hod.
4. cenu na pozici č. 1 a č. 2
………………… Kč 270,00/ 1 m2
cenu na pozici č. 3 a č. 4
……………….. Kč 300,00/ 1 m2
5. rozpočtové opatření č. 2 a č. 3/2011
6. uzavření smlouvy mezi obcí Žernov a TJ ČSTV Sokol Žernov o pronájmu části pozemku
p.č. 1133 v k.ú. Žernov, který je ve vlastnictví TJ Sokol Žernov , za účelem vybudování
sportovišť u sokolovny. Jedná se o část pozemku o výměře 152 m2 a k tomu zpevněný
chodníček v šíři 1 m pro čistý vstup na hřiště, pronájem za 1 Kč do 31. 12. 2061
7. odložit rozhodnutí o pronájmu případně koupi altánu, uspořádat anketu mezi občany obce
a vrátit se k projednávání na dalším zasedání ZO.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. informace o projednávání změn ÚP č. 3 obce Žernov
2. informace o dotaci MZ na kanalizaci
3. informace o pořádání „Žernovského bajku 2011“
4. informaci o soudním jednání ve věci prádelny
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
1. napsat občanům veřejný dopis, ve kterém upozorní na jejich povinnosti týkající se prořezu
dřevin, které ohrožují elektrické vedení.
Starosta: Mgr. Libor Mojžíš
Zapsala dne 14. 7. 2011
Ing. Marie Hanušová

Ověřil: Karel Novák
Josef Kočí

