Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žernov
ze dne 13. 1. 2011
Přítomni dle prezenční listiny
Zahájení zasedání v 18.05 hod., zasedání bylo ukončeno v 19.10 hod.
Zasedání moderoval Mgr. Libor Mojžíš.
Přítomni dle prezenční listiny
4 hosté
1. Úvod. Starosta přivítal všechny přítomné i hosty.

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů.
Zapisovatel - Ing. Marie Hanušová; ověřovatelé – Eva Hudečková, Karel Novák
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
3. Byl schválen program zasedání s doplněnými body jednání:
- určení dnů pro svatební obřady v obci Žernov
- ocenění prodloužení vodovodního řádu
- schvalování rozpočtových opatření dle směrnice o rozpočtu
- schválení odměny starosty a místostarosty dle nového nařízení vlády
- určení členů kulturní komise
- sběr vyřazených autolékárniček
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
4. Nákup komunální techniky. Starosta seznámil s možností nákupu komunální techniky
z Operačního programu životního prostředí, Osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování
emisí. Jedná se o průběžný dotační program s 90 % dotací ze způsobilých výdajů, tj. až
900 000,-- Kč. Možnost nákupu traktoru se zametacím a kropicím zařízením. Starosta
předložil nabídku Dotační a realitní kanceláře Ing. Tomáše Rupricha na zpracování žádosti
o dotaci z OPŽP. Cena služby za zpracování žádosti o dotaci je uznatelný náklad do výše
5 % z přímého nákladu. Cena služby činí celkem 83 000,-- v případě, že dojde k podpisu
Smlouvy o poskytnutí podpory.
a) ZO souhlasí s podáním žádosti na dotaci z OPŽP, Osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a
snižování emisí, prostřednictvím Dotační a realitní kanceláře Ing. Tomáše Rupricha
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
b) ZO stanoví hodnotící komisi ve složení: L. Mojžíš, F. Lexman, J. Kočí, M. Kočí a K. Novák
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
c) ZO zplnomocňuje starostu k podpisu příslušných smluv
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
5. Informace o tvorbě nových webových stránek. Starosta informoval, že během ledna
začnou fungovat v ostré verzi nové webové stránky obce Žernova, které nahradí původní.
Adresa přístupu na stránky bude zachována www.zernov.cz. Poděkoval Ing.Pavlu Hrušovi
a Janě Podvalské za jejich přípravu. Postupně se doplňují informace povinné ze zákona i
novinky ze života obce.
Na vědomí
6. Změna ÚP č. 3. Na základě společného jednání ZO a ateliéru SURPMO bylo rozhodnuto
o lokalitách navrhovaných na změnu ÚP č. 3 takto:

Luboš Jirka a Marie Jirková - ppč. 340/8 a 340/28 /zmenšit pozemek projektantem na
základě navrhovaného obchvatu obce Žernov/
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
Tomáš Řehák a Josef Řehák – ppč. 340/21, 340/36, 340/7 /zmenšit pozemek projektantem
na základě navrhovaného obchvatu obce Žernov/
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
Jan Kadaník, Libňatov – ppč. 143/4, 143/3 /souhlas bez připomínek/
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
Ing. Vladimír Tylš a Ludmila Tylšová – ppč. 489/1, 489/3 /ZO zamítá – jedná se o lesní
porosty a blízkost lesních porostů/
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
Zdeněk Lesiuk – ppč. 198/4 /ZO zamítá a navrhuje předložit do nového ÚP vzhledem
k stávající i nové kanalizaci, v žádosti na změnu ÚP č. 3 nebyl dán horizont dokončení
stavby/
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
Mgr. Libor Mojžíš, Božena Mojžíšová, Ilona Kočová – ppč. 340/22 /ZO souhlasí bez
připomínek/
Pro 8, proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Mojžíš)
Milan Domáň – ppč. 478/1 – 24 135 m2 /ZO doporučuje vypustit ze změny ÚP č. 3 na
základě možného konfliktu zájmů s protilehlou plochou sportoviště a vzhledem k tomu, že
obec Žernov musí při zařazení nových lokalit část pozemků k zástavbě vypustit, dále v místě
neexistují inženýrské sítě, ZO navrhuje zahrnout tuto lokalitu do nového ÚP.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
7. Jednací řád zastupitelstva obce. Platný jednací řád zastupitelstva obce z roku 2003 byl
doplněn novým bodem, který se týká střetu zájmů.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
8. Určení dnů pro svatební obřady. Na základě žádosti matriky v České Skalici ZO
schvaluje dny pro svatební obřady v obci Žernov – pondělí až sobota.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
9. Ocenění prodloužení vodovodu. Pan Macháně převedl bezúplatně pozemek ppč.
145 /1 a vodovodní řád na ppč. 145/1. Vodovodní řád byl oceněn ve výši 513 068,-- Kč a
v této částce bude zařazen do evidence majetku obce.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
10. Rozpočtová opatření. Na základě směrnice o rozpočtu z roku 2007 ZO souhlasí, aby
změny rozpočtu během roku schvaloval starosta a při nejbližším zasedání ZO informoval
o změnách v závazných ukazatelích.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
11. Schválení odměny starosty a místostarosty. Od 1. 1. 2011 nabývá účinnosti nařízení
vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 o odměnách členů zastupitelstva. Novým
nařízením se snižuje odměna starosty a místostarosty o 5 %. Od 1. 1. 2011 bude vyplácena
odměna starosty ve výši Kč 12 390,-- a místostarosty Kč 10 850,--.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
11. Kulturní komise a komise pro životní jubilea. Starosta navrhnul jako členy komise
F. Lexmana, A. Čapkovou, E. Hudečkovou, E. Hamáčkovou a H. Macháňovou. Komise
připraví začátkem měsíce března vítání nových občánků.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

12. Sběr vyřazených autolékárniček. Paní Macháňová informovala o možnosti sběru
nepotřebných a vyřazených autolékárniček pro humanitární organizaci ADRA. Další
informace u paní Macháňové č. p. 59.
Na vědomí
Starosta: Mgr. Libor Mojžíš
Zapsala dne 19. 1. 2011
Ing. Marie Hanušová

Ověřil: Eva Hudečková
Karel Novák

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Žernov
ze dne 13. 1. 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. zapisovatele Ing. Marii Hanušovou, ověřovatele Evu Hudečkovou a Karla Nováka
2. program jednání s doplněnými body jednání:
- určení dnů pro svatební obřady v obci Žernov
- ocenění prodloužení vodovodního řádu
- schvalování rozpočtových opatření dle směrnice o rozpočtu
- schválení odměny starosty a místostarosty dle nového nařízení vlády
- určení členů kulturní komise
- sběr vyřazených autolékárniček
3. podání žádosti na dotaci z OPŽP, Osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí,
prostřednictvím Dotační a realitní kanceláře Ing. Tomáše Rupricha
4. hodnotící komisi pro výběr komunální techniky ve složení: L. Mojžíš, F. Lexman, J. Kočí,
M. Kočí a K. Novák
5. tyto změny ÚP č.3:
- Luboš Jirka a Marie Jirková - ppč. 340/8 a 340/28 /zmenšit pozemek projektantem na
základě navrhovaného obchvatu obce Žernov/
- Tomáš Řehák a Josef Řehák – ppč. 340/21, 340/36, 340/7 /zmenšit pozemek projektantem
na základě navrhovaného obchvatu obce Žernov/
- Jan Kadaník, Libňatov – ppč. 143/4, 143/3 /souhlas bez připomínek/
- Ing. Vladimír Tylš a Ludmila Tylšová – ppč. 489/1, 489/3 /ZO zamítá – jedná se o lesní
porosty a blízkost lesních porostů/
- Zdeněk Lesiuk – ppč. 198/4 /ZO zamítá a navrhuje předložit do nového ÚP vzhledem
k stávající i nové kanalizaci, v žádosti na změnu ÚP č. 3 nebyl dán horizont dokončení
stavby/
- Mgr. Libor Mojžíš, Božena Mojžíšová, Ilona Kočová – ppč. 340/22 /ZO souhlasí bez
připomínek/
- Milan Domáň – ppč. 478/1 – 24 135 m2 /ZO doporučuje vypustit ze změny ÚP č. 3 na
základě možného konfliktu zájmů s protilehlou plochou sportoviště a vzhledem k tomu, že

obec Žernov musí při zařazení nových lokalit část pozemků k zástavbě vypustit, dále v místě
neexistují inženýrské sítě, ZO navrhuje zahrnout tuto lokalitu do nového ÚP.
6. jednací řád zastupitelstva obce s doplněným bodem o střetu zájmů
7. dny pro svatební obřady v obci Žernov – pondělí až sobota
8. ocenění bezúplatně převedeného vodovodního řádu na ppč. 145/1 ve výši 513 068,-- Kč
9. aby změny rozpočtu během roku schvaloval starosta a při nejbližším zasedání ZO
informoval o změnách v závazných ukazatelích.
10. od 1. 1. 2011 vyplácení odměny starosty ve výši Kč 12 390,-- a místostarosty ve výši
Kč 10 850,--.
11. jako členy kulturní komise F. Lexmana, A. Čapkovou, E. Hudečkovou, E. Hamáčkovou a
H. Macháňovou
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. oznámení o spuštění nových webových stránek obce
2. informaci o sběru vyřazených autolékárniček pro humanitární organizaci ADRA
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu
k podpisu příslušných smluv k zajištění podání žádosti od dotaci v programu OPŽP
Osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, prostřednictvím Dotační a realitní
kanceláře Ing. Tomáše Rupricha
Starosta: Mgr. Libor Mojžíš

Zapsala dne 19. 1. 2011
Ing. Marie Hanušová

Ověřil: Eva Hudečková
Karel Novák

