Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Žernov
ze dne 5. 9. 2022
Přítomni dle prezenční listiny.
Omluveni: František Knápek
Zahájení zasedání v 17:05 hod., zasedání bylo ukončeno v 18:20
Zasedání moderoval starosta Mgr. Libor Mojžíš

1. Úvod. Starosta přivítal všechny přítomné i hosty.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatel – Ing. Marie Hanušová, ověřovatelé – Martina Zoufalová Tučková a MUDr. Jiří Pácalt
USNESENÍ č. 1: Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatele Ing. Marii Hanušovou,
ověřovatele Martinu Zoufalovou Tučkovou a MUDr. Jiřího Pácalta
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

3. Byl schválen program zasedání s těmito doplněnými body.
a) Barevné označení kontejneru na svoz komunálního odpadu
USNESENÍ č. 2: Zastupitelstvo městyse schválilo program zasedání s doplněným bodem
jednání.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

4. Kontrola usnesení z minulých jednání.
- dotační řízení na multifunkční hřiště splněno
- veřejnoprávní smlouva s MP Česká Skalice o provádění měření rychlosti – úkol trvá
- rekonstrukce lávky Na Pohodlí – žádost o dotaci podána, návrh dotace 1,7 mil Kč doporučen radou
KH kraje ke schválení zastupitelstvem KH kraje
- velký kontejner na odpady bude vyřazen jako šrot prodejem do sběrných surovin
USNESENÍ č. 3
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

5. Dodavatel energií od 1. 1. 2023. V srpnu 2022 skončila pro městys fixace ceny energie.
Uzavřena nová dohoda o změně smlouvy – smlouva na dobu neurčitou s nulovou fixací. Ustavena
pracovní skupina (L. Mojžíš, C. Hůlka, O. Mařáčková a P. Dohnal) k jednání o možnosti účastnit se
nákupu energie na komoditní burze. Za obce by soutěžilo cenu Sdružení místních samospráv. Cena
se vysoutěží vždy na jeden rok.
USNESENÍ č. 4: Zastupitelstvo městyse Žernov schvaluje ustavení pracovní skupiny ve složení
L. Mojžíš, C. Hůlka, O. Mařáčková a P. Dohnal k jednání o nákupu energie na komoditní burze.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

6. Vyhodnocení veřejné zakázky „Oprava lávky na Pohodlí“ Do výběrového řízení se
nepřihlásila žádná z oslovených firem.
USNESENÍ č. 5: Zastupitelstvo městyse schvaluje zrušení výběrového řízení na Opravu lávky
Na Pohodlí z důvodu nepodání žádné nabídky.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 6: Zastupitelstvo městyse schvaluje zahájení nového zadávacího řízení a
zadávací dokumentaci na Opravu lávky Na Pohodlí. Kritériem pro hodnocení nabídek je cena.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

USNESENÍ č. 7: Zastupitelstvo městyse schvaluje komisi na otevírání obálek a posuzování
nabídek na veřejnou zakázku Oprava lávky Na Pohodlí dne 10. října 2022 ve 14:00 hodin ve
složení Mgr. Mojžíš, Mgr. Mařáčková a Ing. Hanušová.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 8: Zastupitelstvo městyse schvaluje novou Směrnici pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu. Zrušena podmínka, která ukládala zastupitelstvu schválit oslovení
navržených dodavatelů.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

7. Rozpočtové opatření č. 7/2022
USNESENÍ č. 8: Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2022, které je
přílohou tohoto zápisu.
Pro 8 proti 0, zdržel se 0

8. Dotační projekty městyse. Do konce kalendářního roku budou realizovány projekty
v hodnotě 5 400 tis., které budou financovány z dotací a z vlastních naspořených peněz z minulých
let. Případně bude na konci roku uzavřena smlouva o poskytnutí překlenovacího úvěru.
USNESENÍ č. 8: Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informace o realizaci projektů.
Pro 8 proti 0, zdržel se 0

9. Veřejná zeleň a eurocesty. Rozpočet na ošetření stromů podle eurocest je 30 tis. Diskuze
k možnosti zajistit ošetření v rámci komunitní péče. Nutná údržba kaštanů na malé návsi, které
zasahují do cesty. Návrh na kácení jedle na velké návsi. Je částečně narušená zásahy při ořezávání
větví a instalacích vánočního osvětlení. Rozhodnutí je v kompetenci městyse. Lípa na hranici
komunikace u sokolovny je ve špatném stavu. Vyžádáme vyjádření arboristů, zda je možné zachování
torza stromu, případně nutné pokácení.
USNESENÍ č. 9: Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informace k údržbě zeleně městyse.
Pro 8 proti 0, zdržel se 0

10. Odpady. Kontejner žluté barvy o objemu 1100 l, který městys příležitostně používá ke svozu
komunálního odpadu nebude možné podle vyjádření firmy MP, a.s. nadále používat. Pořizovací cena
nového kontejneru je cca 5 500 Kč. Dočasně se vyřeší černým nátěrem nebo přelepem kontejneru.
USNESENÍ č. 10: Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informace k odpadovému
hospodářství
Pro 8 proti 0, zdržel se 0

11. Různé.
a) stav domu čp. 112 – problém s vnitřními odpady ze sprchy a WC, nutná výměna střešní krytiny a
případná instalace FVE, Ing. Hůlka zjistí náklady
b) připravuje se tvorba nové strategie městyse Žernov
c) 3. ŘÍJNA 2022 OD 17:00 HODIN BRIGÁDA NA ÚKLID PŮDY
d) 24. ŘÍJNA 2022 V 17:00 USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE

Mgr. Libor Mojžíš, starosta obce

Zapsala dne 8. 9. 2022
Ing. Marie Hanušová

Ověřil: Martina Zoufalová Tučková
MUDr. Jiří Pácalt

