Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žernov
ze dne 8. 12. 2014
Přítomni dle prezenční listiny
Omluven MUDr. Jiří Pácalt, Eliška Hamáčková přítomna od 18:20
Zahájení zasedání v 18.00 hod., zasedání bylo ukončeno v 20:10 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 – Martina Zoufalová Tučková, František Knápek
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
3. Byl schválen program zasedání s těmito doplněnými body:
a) nominace Josefa Seibrta na ocenění Zlatá koruna
b) Živý betlém
c) schůzka s obcemi ve věci bezpečnosti silničního provozu v obcích
d) žádost o odkoupení pozemků
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
4. Rozpočtové provizorium na rok 2015. Vzhledem k tomu, že rozpočet roku 2015 nebude schválen
před jeho prvním kalendářním dnem, stanovuje zastupitelstvo obce do doby jeho schválení následující
pravidla rozpočtového provizoria: Budou hrazeny pouze nejnutnější výdaje k zajištění chodu obce a
splnění smluvních závazků z předchozích období s tím, že výdaje budou měsíčně čerpány maximálně
do výše 1/12 rozpočtu předchozího roku.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
4a) Směrnice o rozpočtu. Na základě Směrnice o rozpočtu z roku 2007 zastupitelstvo obce pověřuje
starostu obce k provádění rozpočtových opatření a to do výše 500 tis. Kč jednotlivého rozpočtového
opatření. Takto provedená rozpočtová opatření budou předkládána zastupitelstvu obce na vědomí při
jeho nejbližším zasedání.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
5. Vyhodnocení prodeje pozemku. Z důvodu, že žádný zájemce nepodal nabídku na nákup pozemku,
ZO vydává nový záměr na prodej pozemku ppč. 1385/2 o výměře 1248 m 2 v k.ú. Žernov u České
Skalice, s cenou 200 Kč/m2.
Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (J. Čapek)
6. Informace o podaných dotačních žádostech. Starosta informoval o podání žádosti o dotaci
z programu POV Dt2 na výstavbu chodníků a opravu místních komunikací. Na základě žádosti MAS
Mezi Úpou a Metují starosta vypracoval záměry na akce v obci Žernov, které by mohly být
spolufinancovány z dotací.
Na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0
7. Příspěvek ZKO Rýzmburk na rok 2015. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo příspěvek ve
výši 10 000,- a 1 500,- Kč, s podmínkou doložení vyúčtování a nepoužití příspěvku na mzdové výdaje.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
8. Rozhledna Žernov – vyrovnání závazků, předpokládané závazky, informace o pojištění
majetku včetně rozhledny. Starosta obdržel od Branky, o.p.s. návrh na vyrovnání závazků, které
vznikly při administraci projektu na výstavbu rozhleden. Jedná se o režijní náklady, poradenství,
účetnictví, změna projektové dokumentace + žádost, úroky z úvěru a kurzové rozdíly. ZO projednalo
žádost s tímto závěrem. Obec se již v minulosti přihlásila ke své povinnosti zaplatit úroky z úvěru.
Vyrovnání ostatních závazků Branky, o.p.s. posoudí finanční výbor dle finanční situace obce a
zohlední při procesu sestavování rozpočtu na rok 2015.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
8a) Pojištění rozhledny. Starosta informoval, že dnem kolaudace rozhledny je sjednáno živelní
pojištění, pojištění vandalismu (do výše škody 500 tis. Kč) a pojištění odpovědnosti za újmu. ZO
schvaluje pojistnou smlouvu uzavřenou s ČSOB.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
9. Zřízení kulturní komise. Starosta obce navrhl za členy kulturní komise paní Evu Hudečkovou,
Elišku Hamáčkovou, Annu Čapkovou a Alenu Pácaltovou – Kocourkovou. ZO schvaluje tyto členy
komise.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

10. Vyjádření k pořádání svatebních obřadů. ZO schvaluje pořádání svatebních obřadů kdekoli
na katastrálním území obce Žernov u České Skalice. Oddávajícími je starosta a místostarostka.
Podmínkou pro snoubence je trvalý pobyt jednoho z nich v Žernově.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
11. Rozpočtové opatření č. 6,7,8,9/2014. ZO projednalo a schválilo rozpočtová opatření, která jsou
nedílnou součástí tohoto zápisu.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
12. Ceny za svoz odpadu na rok 2015. Firma Marius Pedersen dosud nezveřejnila ceny svozových
známek na rok 2015. Místostarostka seznámila se stavem třídění odpadů v obci. Někteří občané
nedodržují pravidla sběru v kontejnerových hnízdech. Je třeba zajistit osvětu mezi občany v oblasti
správného třídění odpadů. Vydat informační leták, zřídit nové informační tabule, zajistit propagační
materiál od firmy EKO-KOM. Po ukončení kalendářního roku vyčíslit náklady obce na odpadové
hospodářství. Návrh zapojit se do projektu Čistá obec.
odpovídá Eva Hudečková
na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0
13. Jmenování zástupce do Euroregionu Glacensis. ZO schválilo nominaci Mgr. Libora Mojžíše na
zastupování obce pro jednání sdružení Euroregionu Glacensis.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
14. Nominace na cenu Zlatá koruna Královéhradeckého kraje. Královéhradecký kraj vyhlásil první
ročník Oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeži „Zlatá koruna“. Obec Žernov zašle návrh
na nominaci Josefa Seibrta, který nezištně pracuje s mladými hasiči 20 let.
odpovídá Mgr. Libor Mojžíš
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
15. Živý betlém. Uskuteční se na velké návsi 25. 12. 2014 od 19:00 hod. Sraz dobrovolníků v 15:00
hod. Rozpis úkolů (Mojžíš – osvětlení, Hudečková – svíčky, jesle, ohrady pro zvířata, chvojí, sezení
pro hudebníky, Čapek – klubovna topení + čaj)
na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0
16. Žádost na odkoupení pozemků 838/1 a 802 v k.ú. Žernov u České Skalice. ZO schvaluje
záměr prodeje části ppč. 838/1, tak jak jej ohraničuje současné oplocení s tím, že náklady na
geodetické a právní služby hradí kupující. Cena 100 Kč na 1 m 2.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
16a) žádost na odkoupení pozemku 802. Prodej ppč 802 v k.ú. Žernov u České Skalice se zamítá.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
17. Svolání schůzky s okolními obcemi ve věci dopravy. ZO pověřuje starostu, aby jednal
s okolními obcemi (Červená Hora, Česká Skalice a Červený Kostelec) ve věci dopravy a zajištění
bezpečnosti silničního provozu na komunikaci III 340/9.
odpovídá Mgr. Libor Mojžíš
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
17a) Pověření k jednání s firmou Voda ČK. ZO pověřuje starostu k jednání s firmou Voda Červený
Kostelec (za účasti obce Červená Hora a Zábrodí) ve věci ceny pronájmu vodovodního řadu.
odpovídá Mgr. Libor Mojžíš
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
18. Diskuze. Zastupitel pan Kočí podal návrh na zajištění občerstvení u rozhledny formou prodeje
z obytného přívěsu. Pan Kočí je v této věci pověřen, aby zjistil další podrobnosti o tomto stánkovém
prodeji.
odpovídá Josef Kočí
Na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0

Starosta: Mgr. Libor Mojžíš

Zapsala dne 15. 12.. 2014
Ing. Marie Hanušová

Ověřil: Martina Zoufalová - Tučková
František Knápek

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Žernov
ze dne 8. 12. 2014

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. zapisovatele Ing. Marii Hanušovou, ověřovatele Martinu Zoufalovou – Tučkovou a Františka Knápka.
2. program jednání s doplněnými body jednání:
a) nominace Josefa Seibrta na ocenění Zlatá koruna
b) Živý betlém
c) schůzka s obcemi ve věci bezpečnosti silničního provozu v obcích
d) žádost o odkoupení pozemků
3. rozpočtové provizorium na rok 2015. Vzhledem k tomu, že rozpočet roku 2015 nebude schválen
před jeho prvním kalendářním dnem, stanovuje zastupitelstvo obce do doby jeho schválení
následující pravidla rozpočtového provizoria: Budou hrazeny pouze nejnutnější výdaje k zajištění
chodu obce a splnění smluvních závazků z předchozích období s tím, že výdaje budou měsíčně
čerpány maximálně do výše 1/12 rozpočtu předchozího roku.
4. nový záměr na prodej pozemku ppč. 1385/2 o výměře 1248 m 2 v k.ú. Žernov u České Skalice,
s cenou 200 Kč/m2
5. příspěvek ZKO Rýzmburk na rok 2015 ve výši 10 000,- Kč a 1 500,- Kč
6. zaplatit úroky z úvěru Branky, o.p.s. poskytnutého na výstavbu rozhledny Žernov. Vyrovnání
ostatních závazků Branky, o.p.s. posoudí finanční výbor dle finanční situace obce a zohlední při
procesu sestavování rozpočtu na rok 2015.
7. pojistnou smlouvu s ČSOB na živelní pojištění, pojištění odcizení (do výše škody 500 tis. Kč) a
pojištění odpovědnosti za újmu na stavbu rozhledny
8. kulturní komisi - paní Evu Hudečkovou, Elišku Hamáčkovou, Annu Čapkovou a Alenu Pácaltovou –
Kocourkovou
9. schvaluje pořádání svatebních obřadů kdekoli na katastrálním území obce Žernov u České
Skalice. Oddávajícími je starosta a místostarostka. Podmínkou pro snoubence je trvalý pobyt
jednoho z nich v Žernově.
10. rozpočtová opatření 6,7,8,9/2014
11. Mgr. Libora Mojžíše na zastupování obce pro jednání sdružení Euroregionu Glacensis
12. nominaci Josefa Seibrta na cenu Zlatá koruna Královéhradeckého kraje
13. záměr prodeje části ppč. 838/1, tak jak jej ohraničuje současné oplocení s tím, že náklady na
geodetické a právní služby hradí kupující. Cena 100 Kč na 1 m 2.
14. neprodat část ppč 802 v k.ú. Žernov u Česká Skalice

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. informace k odpadovému hospodářství a zajištění větší informovanosti občanů při třídění
komunálního odpadu
2. informace k zajištění akce Živý betlém

3. informace k zajištění občerstvení u rozhledny
4. podání žádosti o dotaci z programu POV Dt2 na výstavbu chodníků a opravu místních komunikací.
vypracované záměry na akce v obci Žernov pro MAS mezi Úpou a Metují
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu:
1. k provádění rozpočtových opatření a to do výše 500 tis. Kč jednotlivého rozpočtového opatření.
2. k jednání s okolními obcemi (Červená Hora, Česká Skalice a Červený Kostelec) ve věci dopravy a
zajištění bezpečnosti silničního provozu na komunikaci III 340/9.
3. k jednání s firmou Voda Červený Kostelec (za účasti obce Červená Hora a Zábrodí) ve věci ceny
pronájmu vodovodního řadu.
4. k zaslání nominace na ocenění Zlatá koruna Královéhradeckého kraje.

Mgr. Libor Mojžíš, starosta obce

Zapsala dne 15. 12. 2014
Ing. Marie Hanušová

Ověřil: Martina Zoufalová - Tučková
František Knápek

