Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žernov
ze dne 20. 4. 2015
Přítomni dle prezenční listiny
Zahájení zasedání v 18.00 hod., zasedání bylo ukončeno v 20.45 hod.
Omluven: MUDr. Jiří Pácalt, Eliška Hamáčková přítomna od 18:30
Zasedání moderoval starosta Mgr. Libor Mojžíš
3 hosté
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. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZO dne 2. 3. 2015
a) Zpevněná plocha u sokolovny – splněno, ještě provést upevnění dřevěných sloupků a lan
b) Zpevnění plochy kolem kontejnerů u Šíchů – zatím nesplněno
c) Výsadba zeleně – probíhá
d) Pronájem pozemku ppč. 1260 – záměr vyvěšen, v dnešním programu ZO schválení smlouvy
o pronájmu
e) Branka o.p.s. – vyžaduje další prohlášení a doložení dokladů ke slavnostnímu otevření
rozhledny. Byly dodány kontakty. Pro obec Žernov považujeme akci „Rozhledna“ v tuto chvíli
za ukončenou.
f) Spolupráce s Informačním centrem Česká Skalice – IC zajišťuje výrobu propagačních
materiálů k rozhledně, obec na své náklady nechala zhotovit razítko s logem rozhledny
na vědomí Pro 7, proti 0, zdržel se 0
4. Byl schválen program zasedání s těmito body:
a) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva
b) Majetkoprávní úkony obce : pronájem části pozemku p.č. 1260 a prodej movitého majetku
c) Obecně závazná vyhláška o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
d) Nařízení obce o zákazu podomního prodeje
e) Schválení inventarizační zprávy za rok 2014
f) Schválení účetní závěrky za rok 2014
g) Rozpočtové opatření 1/2015
h) Vodovod na Rýzmburk: podání žádosti o dotace, technické a finanční řešení, administrace
projektu
i) Úprava měsíčních odměn zastupitelů dle nařízení vlády 37/2003 od 1. 5.2015
j) Příprava kulturních a sportovních akcí
k) Informace starosty a místostarostky.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
5. Majetkoprávní úkony obce
a) Pronájem části pozemku ppč. 1260. Dne 5. 3. 2015 byl vyvěšen záměr na pronájem pozemku
ppč. 1260, v k.ú. Žernov u České Skalice za vyvolávací cenu 14 000,- ročně. Obec obdržela
nabídku od Českého kynologického svazu, ZKO Žernov – Rýzmburk – 622 s cenou 14 001,Kč. ZO schvaluje uzavřít smlouvu o pronájmu se ZKO Žernov – Rýzmburk do 31. 12. 2025 za
cenu 14 001,- Kč. ZO pověřuje starostu k uzavření smlouvy o pronájmu.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
b) Prodej počítače CELERON a monitoru AOC, Dne 5. 3. 2015 byl vyvěšen záměr na prodej
počítače za vyvolávací cenu 1 000,- Kč. Obec obdržela nabídku od pana Radka Balcara
s cenou 1 050,- Kč. ZO schvaluje prodej počítače za nabídnutou cenu 1 050,- Kč.
Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Mojžíš)

6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně
z nemovitosti. ZO schvaluje OZV na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti. Místní
koeficient se stanovuje ve výši 2. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
7. Nařízení obce č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Žernov.
ZO schvaluje toto nařízení s účinností od 7. 5. 2015.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
8. Inventarizační zpráva za rok 2014. ZO bylo seznámeno se závěry inventarizační zprávy.
Inventarizace proběhla řádně dle plánu inventur, podklady byly ověřeny na skutečnost. Nebyly zjištěny
rozdíly mezi skutečným a účetním stavem. Součástí zprávy jsou návrhy na likvidaci majetku z důvodu
nefunkčnosti a opotřebení. Seznam majetku navrženého na likvidaci je přílohou tohoto zápisu
ZO souhlasí s inventarizační zprávou za rok 2014 a navrženým majetkem na likvidaci dle přílohy.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
9. Schválení účetní závěrky za rok 2014. ZO byly předloženy povinné podklady ke schválení účetní
závěrky – výkazy Fin, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Zpráva o přezkoumání výsledku
hospodaření obce za rok 2014, Zpráva o výsledku finanční kontroly, zápisy z jednání finančního a
kontrolního výboru, Inventarizační zpráva. Schvalující orgán si nevyžádal další účetní záznamy a
doplňující informace. ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2014 obce Žernov. ZO nezjistilo, že by
závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Byl pořízen protokol o
schvalování účetní závěrky za rok 2014.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
10. Rozpočtové opatření č. 1/2015. ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření, které je přílohou
tohoto zápisu.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
11. A. Vodovod na Rýzmburk. Starosta informoval o podání žádosti o dotaci na prodloužení
vodovodu do místní části Rýzmburk. V případě úspěšné žádosti budou náklady obce cca 80 tis. Kč.
Celková cena projektu 400 tis. Kč. Alikvotní část na jednu vodovodní přípojku činí asi 9 tis. Kč.
a) ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na prodloužení vodovodu v místní části Žernov Rýzmburk z Královéhradeckého kraje
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
b) ZO schvaluje realizaci prodloužení vodovodního řadu do místní části Žernov – Rýzmburk
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
c) ZO schvaluje uzavřít smlouvy o bezplatném zřízení věcného břemene na ppč. 1133/1; 1173/6;
483/1
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
d) ZO schvaluje spoluúčast darovací smlouvou uzavřenou se subjekty, kterých se prodloužení
vodovodního řadu týká, a to dle vysoutěžené částky v poptávkovém řízení. ZO pověřuje starostu
k přípravě a podpisu smluv.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
11. B. Poptávkové řízení na akci „Prodloužení vodovodu na Rýzmburk“.
a) Oslovit firmy Maršálek Náchod, Voda CZ Česká Skalice (Švorčík, Beran), Voda Červený
Kostelec, Stavis Hlaváček Česká Skalice, Dudek – provádění staveb, Přibyslav
b) ZO pověřuje starostu, místostarostku a Ing. Hůlku k oslovení firem dle Směrnice pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu obce Žernov ze dne 21. 2. 2014
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
12. Úprava měsíčních odměn zastupitelů dle novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 1. 4 2015 vešlo
v platnost nařízení vlády, kterým se zvyšují odměny zastupitelů o 3,5 %.

Zastupitelstvo obce Žernov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 19 461,- měsíčně.
Odměna bude poskytována od 1. 5. 2015.
Zastupitelstvo obce Žernov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce místostarostky jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 11 822,měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 5. 2015.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
13. Příprava kulturních akcí.
a) Čarodějnice – občerstvení zajistí pan Knápek včetně hudební produkce, plakát (starosta),
SDH zajistí kontrolu ohně, spáleniště se označí páskou se zákazem vstupu,
b) Rýzmburský voříšek 3. 5. 2015 – řešení parkování (I. var. – na louce u pana Berkovce –
dojednat, II. var. – na louce na Rýzmburku, III. var. – nová cesta)
c) Pohádkový les na Vysokově (v rámci Dne dětí)
d) 22. 8. 2015 Sousedská + minibajk
e) Ekojízda (termín bude upřesněn)
Na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0
14. Informace starosty a místostarostky.
a) Starosta podal informace o probíhající digitalizaci
b) Informace o bezpečnosti v dopravě. Odbor dopravy MěÚ v Náchodě vydal stavební povolení
na stavbu chodníku, pokud KÚ vyhlásí na podzim grant, budeme opět podávat žádost o
dotaci. Řešení problému se zpomalením dopravy na hlavní silnici – I. var. semafor byla
zamítnuta Policií ČR, II. var. – žádost na Město Náchod o provádění měření s vedením
správního řízení ve věci vybírání pokut. Náchod nemá zájem. III. var. – vjezdová brána, zatím
v jednání.
c) Pitná voda z Vody Červený Kostelec. Sazba na vodu předanou je 7 – 9 Kč. Konečná cena
vody pro rok 2015 je 27,- Kč za 1 m3. Od roku 2013 mají obce ze zákona povinnost tvořit fond
oprav na údržbu vodovodů. Starosta navrhuje tři varianty nakládání s pitnou vodou:
I. var. – zůstane současný stav, během deseti let se může cena vody vyšplhat na 37,- Kč za 1
m3.
II. var. – vytvoří se oddělená střediska (Zábrodí, Červená Hora a Žernov), na ně se rozdělí
paušální náklady podle odběrů.
III. var. – nakupovat vodu od Vody ČK za 9 Kč a provozovat samostatně vodovod (předaná
voda za 80 tis. prodáno za 240 tis.)
na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0
d) ZO pověřuje starostu, aby zjistil legislativní povinnosti provozovatele vodovodu včetně
historických souvislostí.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
e)
Starosta informoval, že je zřízena facebooková stránka „Žernováci“.
na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0
f)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Místostarostka
předložila ke schválení OZV, která nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení. ZO
schvaluje OZV.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
g)
Místostarostka podala informace o probíhající úpravě zeleně v obci. V nejbližší době budou
ještě odstraněny keře v trojúhelníku u Mackových, keře u kříže a před kaplí a vysoká túje u
hřiště. Připravuje se plocha pro osázení u rozhledny.
na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0

Starosta: Mgr. Libor Mojžíš
Zapsala dne 21. 4. 2015

Ověřil: Martina Zoufalová - Tučková

Ing. Marie Hanušová
František Knápek

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Žernov
ze dne 20. 4. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. zapisovatele Ing. Marii Hanušovou, ověřovatele Martinu Zoufalovou – Tučkovou a Františka Knápka
2. program jednání
3. uzavřít smlouvu o pronájmu se ZKO Žernov – Rýzmburk do 31. 12. 2025 za cenu 14 001,- Kč
4. prodej počítače za nabídnutou cenu 1 050,- Kč panu Radku Balcarovi
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně
z nemovitosti
6. Nařízení obce č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Žernov
7. Inventarizační zprávu za rok 2014
8. Účetní závěrku za rok 2014 obce Žernov
9. Rozpočtové opatření č. 1/2015
10. podání žádosti o dotaci na prodloužení vodovodu v místní části Žernov - Rýzmburk
z Královéhradeckého kraje
11. realizaci prodloužení vodovodního řadu do místní části Žernov – Rýzmburk
12. uzavřít smlouvy o bezúplatném zřízení věcného břemene na ppč. 1133/1; 1173/6 a 483/1, kterých
se dotkne stavba vodovodního řadu
13. spoluúčast darovací smlouvou uzavřenou se subjekty, kterých se prodloužení vodovodního řadu
týká, a to dle vysoutěžené částky v poptávkovém řízení
14. odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 19 461,měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 5. 2015.
15. odměnu za výkon funkce místostarostky jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
11 822,- měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 5. 2015.
16. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání ZO
2. přípravu kulturních akcí
3. informace starosty a místostarostky
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu:
1. uzavřít smlouvu o pronájmu se ZKO Žernov – Rýzmburk do 31. 12. 2025 za cenu 14 001,- Kč
2. k přípravě a podpisu darovacích smluv se subjekty, kterých se týká prodloužení vodovodního řadu
3. aby zjistil legislativní povinnosti provozovatele vodovodu včetně historických souvislostí
Zastupitelstvo obce pověřuje:
starostu, místostarostku a Ing. Hůlku k oslovení firem dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu obce Žernov ze dne 21. 2. 2014

Mgr. Libor Mojžíš, starosta obce

Zapsala dne 21. 4. 2015
Ing. Marie Hanušová

Ověřil: Martina Zoufalová - Tučková
František Knápek

