Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žernov
ze dne 2. 2. 2015
Přítomni dle prezenční listiny
Omluveni: MUDr. Jiří Pácalt,
Zahájení zasedání v 18.00 hod., zasedání bylo ukončeno v 21:05 hod.
Zasedání moderoval starosta Mgr. Libor Mojžíš
4 hosté
1. Úvod. Starosta přivítal všechny přítomné i hosty.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů.
Zapisovatel - Ing. Marie Hanušová; ověřovatelé – Josef Kočí, Eliška Hamáčková
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
3. Byl schválen program zasedání s doplněným bodem jednání:
a) Žádost Hospice Červený Kostelec o finanční dar
b) Ochranná známka Rozhledna Žernov
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
4. Otevírání obálek - prodej pozemku. Obec obdržela nabídku od pana Vlastimila Dubna z Kramolny Trubějova č. 26
s nabídkovou cenou za ppč. 1385/2 v k.ú. Žernov u České Skalice o výměře 1248 m 2 ve výši 270 000,- za celý pozemek. To
znamená 216,346 Kč/m2.
Nabídka splnila všechna kritéria záměru na prodej pozemku, včetně ceny za 1 m 2, která byla stanovena v minimální výši 200
Kč/m2. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej ppč. 1385/2 panu Vlastimilu Dubnovi z Kramolny Turbějova č. 26 a zplnomocňuje
starostu, případně místostarostku k uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
5. a) Dodatek k vyhlášce o odpadech na rok 2015. ZO projednalo a schválilo Dodatek k obecně závazné vyhlášce 1/2007 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu upravující ceny svozů
na rok 2015. Dodatek je přílohou tohoto zápisu.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
b) Systém svozu kovového odpadu – každou první sobotu v měsíci bude probíhat sběr kovového odpadu do velkého
kontejneru umístěného na velké návsi za oplocením. V případě potřeby uložení odpadu mimo vymezený čas je možno
kontaktovat telefonicky pana Josefa Kočího. Paní Hudečková zajistí informační ceduli.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
c) Systém svozu bioodpadu – za hřbitovní zdí zpevnit plochu betonovými panely na odkládání bioodpadu (biomasa bude
odvážena k dalšímu zpracování do firmy AGRO Česká Skalice). Před hřbitovem budou umístěny dva kontejnery na separaci
plastů a směsného komunálního odpadu,
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
6. Schválení rozpočtu obce na rok 2015.
a) Před schválením rozpočtu předložil starosta pozměňovací návrh ke zvýšení paragrafu 3639, položka 5229 ze 100 000,- na
197 000,- . Jedná se o navýšení transferu pro Branku, o.p.s. Náchod na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu Rozhledna
Žernov (vícenáklady projektu na stavbu rozhledny 37 000,- Kč a předpokládaná kurzová ztráta 60 000,- Kč).
Pro 1 (Mojžíš), proti 7 (Hudečková, Čapek, Hamáčková, Zoufalová, Hůlka, Knápek, Kočí), zdržel se 0
b) Starosta předložil druhý pozměňovací návrh na zvýšení paragrafu 3429, položka 5222 z 11 500,- na 13 000,-. Jedná se o
finanční příspěvek ZKO Rýzmburk. Zároveň se sníží paragraf 2212, položka 6121 o 1 500,- na 353 500,-.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
c) ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2015 jako přebytkový ve výši příjmů 3 152 780,- Kč a výdajů 2 842 220,- Kč
s celkovým financováním ve výši 310 560,- Kč na splácení úvěru z minulých let.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
7. Rozhledna Žernov
a) Vyrovnání závazků, budoucí provoz. ZO projednalo žádost Branky, o.p.s. o úhradu předpokládaných nezpůsobilých výdajů
na stavbu rozhledny Žernov. ZO neschvaluje úhradu těchto výdajů s tím, že se bude řídit Smlouvou o spolupráci při výstavbě
turistické rozhledny ze dne 9. 5. 2014.
Pro 7, proti 0, zdržel se 1 (Mojžíš)
b) Ochranná známka Rozhledna Žernov. Starosta předložil návrh na registraci ochranné známky Rozhledna Žernov (náklady
cca 10 000,-). ZO projednalo a schválilo registraci.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
8. Základní kynologická organizace Žernov – Rýzmburk – spolupráce s obcí. Paní Pavla Šatná na žádost starosty
seznámila ZO s fungováním neziskové organizace. Financování tvoří členské příspěvky, platby za služby a velkou část příjmů
tvořily sponzorské dary. Organizace se potýká s nedostatkem peněz na organizování větších akcí, konkrétně Rýzmburský
voříšek. Obec má zájem na udržení této akce z důvodu dobré propagace Žernova, a proto bude i nadále přispívat na její
organizaci. Paní Šatná jménem základní organizace přislíbila pomoc na brigádách při zvelebování obce. Problémem je
parkování návštěvníků kynologického centra na nezpevněné travnaté ploše. Je nutno vyřešit společně s parkováním u
sokolovny a rozhledny.
na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0
9. Pronájem sokolovny
a) ZO projednalo žádost o krátkodobý pronájem sokolovny pro dětský tábor organizovaný paní Hovorkovou ve dnech 1. – 10. 7.
2015. Dohodnutá výše pronájmu včetně slevy činí 15 000,- Kč (odpovídá Mojžíš).

Pro 8, proti 0, zdržel se 0
b) ZO projednalo žádost pana Františka Knápka o dlouhodobé připojení k vedení el. energie a vody a s využíváním toalet
v sokolovně z důvodu stánkového prodeje občerstvení od dubna do října. Předběžné podmínky pronájmu – měsíčně nájem
1 000,- Kč, týdenní odpočet spotřeby elektřiny a vody, vývoz fekálií zdarma, udržování čistoty a pořádku v okolí prodejního
místa. Podmínky jsou součástí žádosti s doplněním, že bude překontrolován stav před začátkem užívání a po skončení užívání.
Před hlasováním oznámil pan Knápek možný střet zájmů a nehlasoval.
Pro 7, proti 0, zdržel se 1 (Knápek)
10. Návrh na úpravu a údržbu veřejné zeleně. Starosta seznámil s návrhem zpracovaným Janem Loncem, DiS., který se
zaměřil na vybrané veřejné prostory obce – vjezd do obce u transformátoru, velká náves, okolí kaple Panny Marie Sněžné, okolí
pomníku padlým, malá náves, okolí rozhledny a hřbitov. Tato dokumentace bude prezentována a diskutována na veřejném
jednání s místními občany dne 23. 2. 2015 v restauraci U Čapků.
na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0
11. Informace k obnově katastrálního operátu obce. O provádění digitalizace byli občané informování veřejnou vyhláškou.
V období od 16. 3. do 16. 4. 2015 dojde k novému mapování. O podrobnostech z připravovaného mapování budou občané
informování na veřejném jednání dne 23. 2. 2015. Katastrální úřad vyžaduje zvolit zástupce obce znalého místních poměru do
komise pro zjišťování průběh hranic. ZO navrhuje do komise starostu obce Mgr. Libor Mojžíš. Jelikož je tato činnost nad rámec
povinností starosty obce, ZO souhlasí, aby výkon při této činnosti byl fakturován ve výši 200 Kč/hod. jako refundaci mzdy. Před
hlasováním Mgr. Mojžíš oznámil možný střet zájmů a nehlasoval.
Pro 7, proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Libor Mojžíš)
12. Doprava a investiční projekty – schůzka se zástupci KHK. Starosta a místostarostka spolu se zástupci obce Červená
Hora budou jednat 3. 2. 2015 na odboru dopravy Královéhradeckého kraje ve věci oprav a bezpečného provozu na silnici III.
třídy. Dalším tématem je vybudování cyklotrasy mezi Červenou Horou a Žernovem a dále mezi Českou Skalicí a Červeným
Kostelcem. Starosta předložil návrh na úpravu provozu a značení v obci (odstranění nepovolených doplňkových tabulek a nové
značení na polní cestě k sokolovně). Dopravní značka „Parkoviště“ se po dohodě umístí na ocelový sloupek nikoli na budovu
sokolovny. Je nutné vyřešit parkování návštěvníků sokolovny a rozhledny. Starosta pověřil Ing. Ctibora Hůlku k vypracování
rozpočtu na zpevněnou parkovací plochu.
na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0
13. Žádost o převod pozemku ppč. 77 a 80 ve zjednodušené evidenci v k.ú. Žernov u České Skalice do majetku obce.
Starosta předložil návrh na převod pozemku, který je ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu. V souladu s nově přijatým
územním plánem by bylo možné tuto plochu využít na veřejnou zeleň, případně občanskou vybavenost. ZO schvaluje a
pověřuje starostu, aby jednal o převodu pozemku pč. 77 a 80 ve zjednodušené evidenci v k.ú. Žernov u České Skalice do
majetku obce.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
14. Rozpočtové opatření č. 10/2014. Starosta předložil na vědomí rozpočtové opatření, které ve své pravomoci schválil před
koncem roku 2014. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
15. Veřejnoprávní smlouva na odchytu psů. Obec dostala nabídku od Města Česká Skalice k uzavření veřejnoprávní
smlouvy o odchytu psů. Paušální náklady na odchyt jednoho psa jsou 1 000,- Kč a paušální náklady na provoz motorového
vozidla městské policie 6,- Kč za ujetý kilometr. ZO projednalo a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o odchytu psů.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
16. Spolupráce MAS, Města Česká Skalice a Obcí Žernov. Obec obdržela návrh na spolupořadelství na akci „Běh
Babiččiným údolím“. Obec zajistí několik osob do pořadatelské služby a přispěje částkou 2 000,- na startovací čísla. ZO
schvaluje účast na pořádání této akce.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
17 Kulturní akce v roce 2015.
a) Vítání občánků – uskuteční se v dubnu v restauraci U Čapků. Zajistí Mojžíš, Hudečková a Hamáčková.
na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0
b) Čarodějnice – zajistí Mojžíš, Kočí, Hamáčková, Knápek a SDH Žernov zajistí úklid spáleniště u sokolovny. Nutno zajistit do
neděle 3. 5. 2015, kdy se koná „Rýzmburský voříšek“.
na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0
c) Minibajk – zajistí Mojžíš
na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0
d) Ekojízda – zajistí Hudečková
na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0
e) vystoupení souboru ze Suchého Dolu se zábavným programem pro děti i dospělé, neděle odpoledne 1. 3. 2015. Honorář
3 000,- Kč. Pořadatelská služba Hamáčková a Hudečková. Vstupné 50 Kč pro dospělé, děti 30 Kč (dětské vstupné uhradí TJ
Sokol ze svých prostředků). Rozdíl uhradí ze svých prostředků obec Žernov.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

Starosta: Mgr. Libor Mojžíš
Zapsala dne 3.2.2015
Ing. Marie Hanušová

Ověřil: Eliška Hamáčková
Josef Kočí

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Žernov
ze dne 2. 2. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. zapisovatele Ing. Marii Hanušovou, ověřovatele Elišku Hamáčkovou a Josefa Kočího
2. program jednání s doplněnými body jednání:
a) Žádost Hospice Červený Kostelec o finanční dar
b) Ochranná známka Rozhledna Žernov
3. prodej ppč. 1385/2 v k.ú. Žernov u České Skalice manželům Dubnovým z Kramolny Trubějova č.26 za cenu Kč 270 000,za celý pozemek
4. dodatek k obecně závazné vyhlášce 1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu upravující ceny svozů na rok 2015
5. systém svozu kovového odpadu
6. systém svozu bioodpadu
7. nezvýšit paragraf 3639, položka 5229 ze 100 000,- na 197 000,- . Jedná se o navýšení transferu pro Branku, o.p.s. Náchod
na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu Rozhledna Žernov.
8. zvýšit paragraf 3429, položka 5222 z 11 500,- na 13 000,-. Jedná se o finanční příspěvek ZKO Rýzmburk. Zároveň se sníží
paragraf 2212, položka 6121 o 1 500,- na 353 500,-.
9. rozpočet obce na rok 2015 jako přebytkový ve výši příjmů 3 152 780,- Kč a výdajů 2 842 220,- Kč s celkovým financováním
ve výši 310 560,- Kč na splácení úvěru z minulých let
10. neuhradit další výdaje Branky, o.p.s. na stavbu rozhledny Žernov. ZO se bude řídit Smlouvou o spolupráci při výstavbě
turistické rozhledny ze dne 9. 5. 2014.
11. registraci ochranné známky Rozhledna Žernov
12. krátkodobý pronájem sokolovny pro dětský tábor organizovaný paní Hovorkovou ve dnech 1. – 10. 7. 2015. Dohodnutá výše
pronájmu včetně slevy činí 15 000,- Kč.
13. dlouhodobé připojení k vedení el. energie a vody a s využíváním toalet v sokolovně z důvodu stánkového prodeje občerstvení
od dubna do října pro pana Františka Knápka na období 2015 – 2016 s tříletou opcí
14. starostu obce Mgr. Libora Mojžíše jako zástupce do komise pro obnovu mapování. Výkon při této činnosti bude fakturován ve
výši 200 Kč/hod.
15. žádost o převod pozemku ppč. 77 a 80 ve zjednodušené evidenci v k.ú. Žernov u České Skalice do majetku obce
16. rozpočtové opatření č. 10/2014
17. uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Česká Skalice o odchytu psů
18. spolupořadelství na akci „Běh Babiččiným údolím“.
19. finanční spoluúčast na zábavném vystoupení souboru ze Suchého Dolu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. informaci o činnosti ZKO Žernov – Rýzmburk
2. návrh na úpravu a údržbu veřejné zeleně
3. informace o úpravě provozu a značení v obci
4. pořádání kulturních akcí v roce 2015 (Vítání občánků, Čarodějnice, Minibajk a Ekojízda)
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu:
1. k jednání o registraci ochranné známky Rozhledna Žernov
2. k uzavření smlouvy o dlouhodobém využívání přívodu el. energie, vody a toalet pro pana Knápka
3. jako člena komise pro nové mapování v obci
4. k jednání o převodu ppč. 77 a 88 ve zjednodušené evidenci v k.ú. Žernov u České Skalice do majetku obce
5. k uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Česká Skalice o odchytu psů
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu případně místostarostku:
1. k uzavření kupní smlouvy s manželi Dubnovými o prodeji ppč. 1385/2
Zastupitelstvo obce pověřuje Ing. Ctibora Hůlku k vypracování rozpočtu na zpevněnou parkovací plochu u sokolovny.
Zastupitelstvo obce pověřuje pana Josefa Kočího, aby zajistil každou první sobotu v měsíci sběr kovového odpadu.

Mgr. Libor Mojžíš, starosta obce

Zapsala dne 3.2.2015

Ověřil: Eliška Hamáčková

Ing. Marie Hanušová

Josef Kočí

