Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žernov
ze dne 2. 3. 2015
Přítomni dle prezenční listiny
Zahájení zasedání v 18.00 hod., zasedání bylo ukončeno v 19.40 hod.
Zasedání moderoval starosta Mgr. Libor Mojžíš
5 hostů
1. Úvod. Starosta přivítal všechny přítomné i hosty.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů.
Zapisovatel - Ing. Marie Hanušová; ověřovatelé – Josef Čapek, MUDr. Jiří Pácalt
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
3. Byl schválen program zasedání s těmito body:
a) Parkoviště u sokolovny
b) Opravy a rekonstrukce komunikací
c) Záměr dalšího pronájmu části pozemků ppč. 1260
d) Různé
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
4. Parkoviště u sokolovny.
a) Starosta předložil 4 varianty na zpevnění plochy u sokolovny o výměře 180 m 2. V1 – 75 tis. Kč
(plastové zatravňovací dlaždice včetně plůtku), V1 – 20 tis. Kč (geotextilie + frézovaná), V3 – 35 tis. Kč
(štěrk zatažený prachem s podložím 10 cm), V4 – 64 tis. Kč (štěrk zatažený prachem s podložím 20
cm).
ZO projednalo a schválilo variantu č. 3 za 35 tis Kč s tím, že vyčká na vyjádření TJ Sokol.
Pro 8, proti 0, zdržel se 1 (Hamáčková)
b) starosta předložil návrh na bezúplatné převedení části pozemku ve vlastnictví TJ Sokol obci
Žernov.
ZO Žernov navrhuje TJ Sokol, aby pozemky ve vlastnictví TJ Sokol byly převedeny do vlastnictví obce
Žernov.
Pro 8, proti 0, zdržel se 1 (Hamáčková)
5. Opravy a rekonstrukce místních komunikací. Starosta předložil návrh na provedení zpevnění
plochy kolem kontejnerů u Šichových směrem k nové polní cestě. ZO souhlasí s návrhem.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
6. Postup výsadby zeleně. Starosta seznámil s výsledky diskuze z veřejné schůze ve věci
zahradních a krajinářských úprav. Pan Lonc předložil nový návrh výsadby na hřbitově. Zastupitelka
Zoufalová – Tučková podala nový návrh na částečné osázení trojúhelníku u vjezdu do Žernova
nízkými kvetoucími keři. Je nutné znovu jednat s panem Koliskem ohledně lípy v těsné blízkosti domu.
Pokud bude i nadále trvat na jejím nepokácení, bude od něho obec vyžadovat podepsané prohlášení,
ve kterém na sebe bere zodpovědnost za škody způsobené na majetku a zdraví občanů. Starosta
předložil etapy úprav zeleně dle zpracované dokumentace – 1. etapa jaro a léto 2015 (rozhledna,
jedle na návsi, borovice na návsi, trojúhelník u vjezdu do obce, velká náves pomníky, dětské hřiště
odstranění keřů, túje na hřišti, malá náves výsadba, záhon před kaplí, živý plot u hřiště). 2. etapa
podzim 2015 a jaro 2016 (před Horákovými odstranit keře, výsadba nové jedle, zdravotní řez lípy na
návsi, strom před hasičskou zbrojnicí a hřbitov) – v souladu s finančními možnostmi obce.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
7. Pronájem části pozemku ppč. 1260 v k. ú. Žernov u České Skalice ZKO Žernov – Rýzmburk.
ZO projednalo žádost o prodloužení pronájmu pozemku pro kynologickou organizaci. ZO souhlasí se
zveřejněním záměru na pronájem části ppč. 1260 na období do 31. 12. 2025. Vyvolávací částka
14 000,- Kč. Záměr zveřejnit dne 5. 3. 2015
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

8. Rozhledna.
a) Dopis Branky, o.p.s. Starosta přečetl dopis se žádostí o úhradu zálohy na splácení úroků z úvěru
na akci Rozhledna Žernov a kurzové ztráty. ZO souhlasí s úhradou zálohové faktury ve výši 25 000,Kč pouze na splácení úroků.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
b) Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci s Brankou. Starosta předložil ke schválení Dodatek č. 1
ke smlouvě o spolupráci při výstavbě turistické rozhledny. Obec se tímto zavazuje předfinancovat
navržení, výrobu a instalaci výhledových panelů na Rozhlednu Žernov. ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke
smlouvě o spolupráci.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
c) Starosta ověří, zda byly opraveny vady na rozhledně uplatněné reklamací
na vědomí Pro 9, proti 0, zdržel se 0
10. Spolupráce s Informačním centrem Česká Skalice na propagaci rozhledny. ZO projednalo a
schválilo pověřit IC Česká Skalice zajištěním turistických známek a vizitek. Obec odkoupí část propagačního materiálu pro své potřeby. Obec si na své náklady nechá navrhnout a zhotovit razítko
Rozhledny Žernov.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
11. Upravení daňového koeficientu daně z nemovitosti podle § 12. Úpravou koeficientu na 2 se
zvýší daňové výnosy obce na dani z nemovitosti o 110 000,-. ZO souhlasí se zvýšením daňového
koeficientu na 2.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
12. Likvidační komise. Starosta jmenoval likvidační komisi ve složení Eliška Hamáčková, Josef
Čapek a František Knápek. Návrh na vyřazení počítače a monitoru IČ 41 prodejem. Zveřejnit záměr
na prodej dne 5. 3. 2015, vyvolávací cena 1000,-.
na vědomí Pro 9, proti 0, zdržel se 0
13. Cesta do Srbska. Královéhradecký kraj požádal o zajištění exkurze do Srbska vozem Ford
Tranzit ve dnech 17. - 21. 5. 2015. ZO souhlasí s touto zakázkou a se zahraniční cestou starosty.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

Starosta: Mgr. Libor Mojžíš
Zapsala dne 3. 3.2015
Ing. Marie Hanušová

Ověřil: Josef Čapek
MUDr. Jiří Pácalt

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Žernov
ze dne 2. 3. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. zapisovatele Ing. Marii Hanušovou, ověřovatele Josefa Čapka, MUDr. Jiřího Pácalta
2. program jednání
3. variantu č. 3 za 35 tis Kč na zpevnění plochy u sokolovny s tím, že vyčká na vyjádření TJ Sokol
4. navrhnout TJ Sokol, aby pozemky ve vlastnictví TJ Sokol byly převedeny do vlastnictví obce
Žernov.
5. provedení zpevnění plochy kolem kontejnerů u Šichových směrem k nové polní cestě
6. etapy úprav zeleně dle zpracované dokumentace a dle finančních možností obce
7. zveřejnění záměru na pronájem části ppč. 1260 v k. ú. Žernov u České Skalice na období do 31. 12.
2025.
8. úhradu zálohové faktury Branky, o.p.s. ve výši 25 000,- Kč pouze na splácení úroků z úvěru na
akci Rozhledna Žernov
9. dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při výstavbě turistické rozhledny s Brankou, o.p.s.
10. pověřit IC Česká Skalice zajištěním turistických známek a vizitek
11. zvýšení daňového koeficientu na 2 podle § 12 pro daň z nemovitosti
12. zajištění exkurze Královéhradeckého kraje do Srbska vozem FORD TRANZIT a služební cestu
starosty tamtéž
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. jmenování likvidační komise
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu:
1. k jednání s firmou Špelda ve věci zpevnění plochy u sokolovny a kolem kontejnerů u Šíchových
2. ověřit, zda byly opraveny vady na rozhledně uplatněné reklamací
3. k jednání s IC Česká Skalice ve věci propagačních materiálů
4. k vypracování OZV k daňovému koeficientu
Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostku:
1. k zajištění 1. a 2. etapy úpravy zeleně dle vypracované dokumentace
2. k dalšímu jednání s panem Koliskem ve věci kácení lípy, v případě nesouhlasu s kácením podepsat
prohlášení, ve kterém na sebe bere zodpovědnost za škody způsobené na majetku a zdraví
občanů v případě pádu lípy.
Mgr. Libor Mojžíš, starosta obce

Zapsala dne 3. 3. 2015
Ing. Marie Hanušová

Ověřil: Josef Čapek
MUDr. Jiří Pácalt

