Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žernov
ze dne 8. 9. 2014
Přítomni dle prezenční listiny
Zahájení zasedání v 18.00 hod., zasedání bylo ukončeno v 19.05 hod.
Zasedání moderoval starosta Mgr. Libor Mojžíš
hosté 0
1. Úvod. Starosta přivítal všechny přítomné i hosty.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů.
Zapisovatel - Ing. Marie Hanušová; ověřovatelé – Eva Hudečková, Eliška Hamáčková
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
3. Byl schválen program zasedání s těmito doplněnými body:
a) záměr na prodej pozemku
b) návrh územního plánu Česká Skalice
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
4. Chodník Zóna Sever. Starosta informoval o vydání územního rozhodnutí na stavbu chodníku na silnici III/3049. V tomto
stádiu připravenosti je možné podat žádost o dotaci.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje (případně z jiných
dotačních titulů) na akci „Výstavba chodníku podél silnice III/3049, oprava a rekonstrukce místních komunikací“.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
5. Polní cesty č. 7 a 8. Starosta informoval o závěrech z kontrolních dnů, které probíhají pravidelně každý týden. Zatím není
informace o termínu dokončení cesty.
Na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0
6. Rozhledna a slavnostní otevření. Předběžně je plánováno otevření rozhledny Žernov na 29. 11. 2014.
Na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0
7. Rozpočtové opatření č. 4 a 5/2014. ZO projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 4 a 5/2014, která jsou nedílnou
součástí tohoto zápisu.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
8. Záměr na prodej pozemku ppč. 1385/2 v k.ú. Žernov u České Skalice. Dne 28. 8. 2014 vypršela lhůta k podání cenových
nabídek na pozemek. Žádný zájemce se nepřihlásil. ZO schvaluje nové zveřejnění záměru na prodej pozemku ppč. 1385/2
v k.ú. Žernov u České Skalice, o výměře 1248 m2, 260 Kč za m2. Termín podání cenových nabídek do 4. 12. 2014 do 13:00
hod.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
9. Návrh územního plánu Česká Skalice. Obec Žernov uplatní své připomínky k návrhu ÚP Česká Skalice a vyjádří nesouhlas
s návrhem rozšíření areálu firmy Provena, a. s. Zlíč.
ZO nesouhlasí s rozšířením areálu firmy Provena.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
10. Poděkováním členům zastupitelstva. Starosta poděkoval členům zastupitelstva za práci v uplynulém volebním období a
popřál všem mnoho úspěchů v jejich další činnosti.

Starosta: Mgr. Libor Mojžíš
Zapsala dne 9. 9. 2014
Ing. Marie Hanušová

Ověřil: Eva Hudečková
Eliška Hamáčková

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Žernov
ze dne 8. 9. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. zapisovatele Ing. Marii Hanušovou, ověřovatele Evu Hudečkovou a Elišku Hamáčkovou
2. program jednání s doplněnými body jednání:
a) záměr na prodej pozemku
b) návrh územního plánu Česká Skalice
3. podání žádosti na dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje (případně z jiných dotačních titulů) na akci
„Výstavba chodníku podél silnice III/3049, oprava a rekonstrukce místních komunikací“.
4. rozpočtová opatření č. 4 a 5/2014
5. nové zveřejnění záměru na prodej pozemku ppč. 1385/2 v k. ú. Žernov u České Skalice, o výměře 1248 m2, 260 Kč za m2.
Termín podání cenových nabídek do 4. 12. 2014 do 13:00 hod.
6. uplatnění připomínek k návrhu územního plánu města Česká Skalice a vyjádření nesouhlasu s rozšířením areálu firmy
Provena, a.s. Zlíč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. informace o výstavbě polní cesty č. 7 a 8
2. informace o slavnostním otevření rozhledny Žernov

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu:
1. k podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje (případně z jiných dotačních titulů)na akci
„Výstavba chodníku podél silnice III/3049, oprava a rekonstrukce místních komunikací“
2. k podání připomínky k návrhu ÚP Česká Skalice a vyjádření nesouhlasu s rozšířením areálu firmy Provena, a. s. Zlíč

Mgr. Libor Mojžíš, starosta obce

Zapsala dne 9. 9. 2014
Ing. Marie Hanušová

Ověřil: Eva Hudečková
Eliška Hamáčková

