Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žernov
ze dne 2. 11. 2015
Přítomni dle prezenční listiny
Zahájení zasedání v 18.00 hod., zasedání bylo ukončeno v 19:27 hod.
Ing. Ctibor Hůlka přítomen od 18:10 hod.
Zasedání moderoval starosta Mgr. Libor Mojžíš
2 hosté

1. Úvod. Starosta přivítal všechny přítomné i hosty.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů.
Zapisovatel - Ing. Marie Hanušová; ověřovatelé – MUDr. Jiří Pácalt a Eliška Hamáčková
USNESENÍ č. 1: ZO schvaluje zapisovatele Ing. Marii Hanušovou, ověřovatele MUDr. Jiřího Pácalta a
Elišku Hamáčkovou
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

3. Byl schválen program zasedání:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Plnění minulých usnesení
Stavby – chodník a vodovod, informace o dotacích
Rozpočtové opatření č. 7/2015
Plán inventur a inventarizační komise
Majetkoprávní úkony (prodej pozemku ppč. 1385/7 v k.ú. Žernov u České Skalice, věcné
břemeno, žádost pana Hepnara)
Zpráva o schůzce se starostou Náchoda
Žádost o udělení titulu městys
Čestné občanství – pravidla a udělování
POV a granty Královéhradeckého kraje, investice 2016
Kulturní a sportovní akce 2015 - 2016
Informace – odprodej budov ZD
Informace starosty a místostarosty
Různé

USNESENÍ č. 2: ZO schvaluje program zasedání.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

4. Plnění usnesení z posledního zasedání ZO:
a) Smlouvy o dílo s firmou Špelda a Maršálek podepsány
b) Záměr o prodeji pozemku ppč. 1385/7 vyvěšen
c) Uzavření smluv o zřízení věcného břemene z důvodu prodloužení vodovodního řadu – zatím
trvá
d) Uzavření smlouvy o právu provést stavbu z důvodu prodloužení vodovodního řadu – zatím trvá
e) Darovací smlouvy podepsány
f) Strategie rozvoje obce – zatím trvá (do 30. 11. 2015)
g) Kácení lip u hřbitova a dřevin uvnitř hřbitova, nová výsadba dle návrhu – zatím se přihlásili
zájemci o tři lípy (další tři stromy zbývají) – úkol trvá.
1. 12. bude odborně prořezána lípa u kaple.
USNESENÍ č. 3:
na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0

5. Stavby – chodník a vodovod Rýzmburk, informace o dotacích. Do týdne
proběhne předání dokončené stavby chodníku. Starosta zažádal odbor dopravy v Náchodě o
kolaudaci. Z Královéhradeckého kraje je přislíbena dotace na prodloužení vodovodního řadu 300 tis.
Kč. Stavba je zahájena. Pravděpodobně do 14 dní bude dokončena.

USNESENÍ č. 4:
na vědomí Pro 9, proti 0, zdržel se 0
5a) Zastupitel Josef Kočí navrhl požádat Správu a údržbu silnic o opravu kanálů na silnici III/3049.
USNESENÍ č. 5: ZO pověřuje starostu, aby zajistil u firmy Správa a údržba silnic opravu kanálů na
silnici III/3049.
Pro 9, proti 0, zdržel se

6. Rozpočtové opatření č. 7/2015.
USNESENÍ č. 6: ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 7/2015, které je přílohou tohoto
zápisu.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

7. Plán inventur na rok 2015 a inventarizační komise. ZO projednalo plán inventur na
rok 2015. Složení inventarizační komise – předseda Eva Hudečková, členové - Josef Kočí, Pavel
Macháně a Eliška Hamáčková.
USNESENÍ č. 7: ZO schvaluje plán inventur pro rok 2015 a inventarizační komisi ve složení předseda
- Eva Hudečková, členové – Josef Kočí, Pavel Macháně a Eliška Hamáčková.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

8. Majetkoprávní úkony.
8a) Prodej pozemku ppč. 1385/7 v k.ú. Žernov u České Skalice. Obec obdržela nabídku od pana
Jana Kloudy, Žernov č. 137 s nabídkovou cenou 260 Kč/m2, výměra 71 m2.
Nabídka splnila všechna kritéria záměru na prodej pozemku, včetně ceny za 1 m 2, která byla stanovena
v minimální výši 250 Kč/m2.
USNESENÍ č. 8: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej ppč. 1385/7 o výměře 71 m2 Janu Kloudovi,
Žernov č. 137 za cenu 260 Kč/m2 se zřízením věcného břemene práva vstupu ve prospěch obce
Žernov v hodnotě 100,- Kč.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 9: Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu k uzavření kupní smlouvy o prodeji
pozemku ppč. 1385/7.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
8b) Směna pozemku ppč. 803 v k.ú. Žernov u České Skalice. Pan Hepnar předložil žádost o
směnu části zahrady za pozemek ppč. 803 ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví obce o
výměře 94 m2. Zastupitelstvo obce souhlasí, aby začal připravovat směnu pozemků za splnění těchto
podmínek:
1. "cestu za cestu" s podložím v odpovídající kvalitě
2. Musí s tím souhlasit dotčení sousedé.
3. Pan Hepnar zajistí vyjmutí ze Zemědělského půdního fondu, zajistí geometrické plány a právní
služby, souhlas stavebního úřadu s dělením a slučováním pozemků, správní poplatky.
Termín: záměr o směně pozemků bude vypsán až po ukončení digitalizace.
USNESENÍ: č. 10: ZO schvaluje zahájení přípravy směny pozemků panem Hepnarem za splnění
těchto podmínek - "cestu za cestu" s podložím v odpovídající kvalitě, zajistit souhlas všech dotčených
sousedů, zajistit vyjmutí ze Zemědělského půdního fondu, zajistit geometrické plány a právní služby,
souhlas stavebního úřadu s dělením a slučováním pozemků, správní poplatky. Záměr o směně
pozemků bude zveřejněn až po ukončení digitalizace.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

9. Zpráva o schůzce se starostou Náchoda. Zastupitelstvo obce Žernov kvituje přístup
města Náchoda s umístěním úsekového měření s tím, že výtěžek bude příjmem rozpočtu města
Náchoda.
USNESENÍ č. 11:
na vědomí Pro 9, proti 0, zdržel se

10. Žádost o udělení titulu městyse. Starosta předložil návrh, aby obec Žernov požádala o
udělení názvu městys. Pokud obec do roku 1954 používala název městys, má možnost požádat
poslaneckou sněmovnu o opětovné udělení tohoto názvu Po diskuzi, ve které starosta zdůraznil, že
tím nebude obec zatížena vyššími daňovými povinnostmi, ZO schválilo podání žádosti o udělení
názvu městys. K žádosti bude předložena důvodová zpráva pana Luboše Jirky.
USNESENÍ č. 12: ZO schválilo podání žádosti o udělení názvu městys.
Pro 6, proti 2, zdržel se 1 (proti Hamáčková, Hůlka, zdržel se Čapek)

11. Čestné občanství – pravidla a udělování. ZO bylo seznámeno s pravidly pro udělování
čestného občanství a ceny obce Žernov. Zároveň souhlasí s udělením čestného občanství
in memoriam paní Marii Jirkové za práci v oblasti kultury, práce s mládeží a společenského života.
USNESENÍ č. 13: ZO projednalo a schválilo pravidla pro udělování čestného občanství a ceny obce
Žernov.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 14: ZO schválilo udělení čestného občanství in memoriam paní Marii Jirkové za práci
v oblasti kultury, práce s mládeží a společenského života.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

12. POV a granty Královéhradeckého kraje, investice 2016. Starosta předložil návrh
podat žádost o dotaci na místní komunikace z POV dle maximální výše poskytované dotace (termín
do 11. 12. 2015).
Granty Královéhradeckého kraje – podat žádosti na volnočasové aktivity (minibajk, sousedská),
pomníky (mezník „U Koruny“)
USNESENÍ č. 15: ZO pověřuje starostu k podání žádosti o dotaci z POV na opravy a rekonstrukci
místních komunikací.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 16: ZO pověřuje starostu k podání žádosti o dotaci na volnočasové aktivity a pomníky.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

13. Kulturní a sportovní akce 2015 – 2016.
Rozsvěcení vánočního stromu - 28. 11. 2015 (zajistí E. Hudečková a L. Mojžíš, program s dětmi A.
Pácaltová a M. Pajerová)
Adventní koncert - 20. 12. 2015 (zajistí Mojžíš, Hudečková, J. Kočí, J. Čapek)
Živý betlém - 25. 12. 2015 (zajistí Mojžíš, Hudečková, Knápek, J. Kočí) – zatím není potvrzeno konání akce
Sousedská - 27. 8. 2016
USNESENÍ č. 17
na vědomí Pro 9, proti 0, zdržel se 0

14. Informace - odprodej budov ZD. Pan Milan Domáň informoval o záměru zemědělského
družstva prodat nepotřebné a nevyužité budovy v jejich vlastnictví. Starosta potvrdil předběžný zájem
o koupi těchto budov, které se nacházejí v centru obce a patří do tzv. brownfields v naší obci.
USNESENÍ č. 18: ZO ukládá starostovi jednat se zemědělským družstvem o možnosti odkoupení
nepotřebných budov.
Pro 8, proti 0, zdržel se 1(Hůlka)

15. Schválení sídla SDH. Přijetím nového občanského zákoníku došlo ke změnám v registraci
SDH, které si vynutilo uvedení řádné adresy sídla spolku. ZO schvaluje, aby SDH Žernov uvádělo sídlo
na adrese Žernov 112.
USNESENÍ č. 19: ZO schválilo, aby SDH Žernov uvádělo sídlo na adrese Žernov 112.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

16. Informace starosty a místostarostky.
a) Starosta seznámil přítomné s hymnou obce Žernov, která se bude používat při oficiálních
sportovních a kulturních akcích obce.
Autorem skladby je kapela Benjaming´s clan.
USNESENÍ č. 20: ZO schvaluje vlastní hymnu obce Žernov a souhlasí s užíváním nové hymny při
sportovních a kulturních akcích obce.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
b) starosta bude v příštím týdnu dojíždět na školení a po ukončení předloží k proplacení cestovní
náhrady.
USNESENÍ č. 21: ZO souhlasí s proplácením cestovních náhrad za dojíždění na školení.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

c) místostarostka informovala o postupu k prohlášení památného stromu na malé návsi. Nejprve je
nutné zjistit majitele stromu respektive pozemku. Dle informací MUDr. Pácalta v minulosti měl strom
označení „Památný strom“. Místostarostka zjistí na odboru životního prostředí v Náchodě, zda je
strom evidován.
USNESENÍ č. 22: ZO pověřuje místostarostku k zjištění potřebných informací k památnému stromu

na malé návsi.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
d) v lednu respektive únoru 2016 bude vyhlášen program v rámci česko – polské spolupráce na
obnovu místních značení.
USNESENÍ č. 23
na vědomí Pro 9, proti 0, zdržel se 0

17. Neinvestiční dotace na financování výdajů jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce. Starosta informoval o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro
jednotky sboru dobrovolných hasičů.
USNESENÍ č. 24: ZO schvaluje přijetí neinvestiční dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem na
financování výdajů jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 3 200,- Kč.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

Starosta: Mgr. Libor Mojžíš

Zapsala dne 3. 11. 2015

Ověřil: MUDr. Jiří Pácalt

Ing. Marie Hanušová
Eliška Hamáčková

