Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žernov
ze dne 1. 2. 2016
Přítomni dle prezenční listiny
Zahájení zasedání v 18.00 hod., zasedání bylo ukončeno v 20:00 hod.
Ing. Ctibor Hůlka přítomen od 18:10 hod.
Zasedání moderoval starosta Mgr. Libor Mojžíš
6 hostů

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

3. Byl schválen program zasedání s tímto doplněným bodem
a) Schválení odměn starosty a místostarostky podle novely nařízení vlády
USNESENÍ č. 2: ZO schvaluje program zasedání s doplněným bodem jednání.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

4. Plnění usnesení z posledního zasedání ZO:
a) Kupní smlouva na prodej pozemku ppč. 1385/7 - splněno
b) Uzavření smluv o zřízení věcného břemene z důvodu prodloužení vodovodního řadu – zatím
trvá
c) Uzavření smlouvy o právu provést stavbu z důvodu prodloužení vodovodního řadu – zatím trvá
d) Stavba prodloužení vodovodního řadu pokračuje.
e) Odprodej budov ZD – splněno.
f) Lípa u kaple odborně prořezána. Úklid větví zajistili členové SDH. 6 ks lip u hřbitova pokáceno.
Kácení dřevin uvnitř hřbitova a nová výsadba dle návrhu – úkol trvá.
g) Vjezdové brány – úkol trvá (proběhla 2 jednání se zástupci obcí, projektanty a SÚS,
prodloužení veřejného osvětlení k vjezdové bráně bude financovat SÚS.
h) Vizualizace osvětlení rozhledny – úkol trvá.
i) Stará škola – úkol trvá
USNESENÍ č. 3:
na vědomí Pro 9, proti 0, zdržel se 0

5. Rozpočtové opatření č. 10/2015. Starosta předložil na vědomí rozpočtové opatření, které
ve své pravomoci schválil před koncem roku 2015. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.
USNESENÍ č. 4: ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 10/2015, které je přílohou tohoto
zápisu.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

6. Dodatek k vyhlášce o odpadech na rok 2016. Ceny svozových známek zůstávají
stejné jako v roce 2015. Dodatek vyhlášky je přílohou tohoto zápisu. Místostarostka navrhla zakoupit
odpadové pytle na komunální odpad pro podnikající osoby. Cena svozového pytle je Kč. 90,-. Návrh
individuálně projednat dohodu o likvidaci plastových odpadů v ekologické farmě Rýzmburk a se všemi
právnickými a fyzickými osobami, které produkují odpad.
USNESENÍ č. 5: ZO projednalo a schválilo dodatek vyhlášky o odpadech na rok 2016.
Pro 9, proti 0, zdržel se

USNESENÍ č. 6: ZO pověřuje místostarostku k zajištění odpadových pytlů firmy MP a k projednání
dohody o likvidaci plastových odpadů v ekologické farmě Rýzmburk a se všemi právnickými a
fyzickými osobami, které produkují odpad.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

7. Žádost o dotaci ZKO Rýzmburk a uzavření veřejnoprávní smlouvy. ZO
projednalo řádně podanou žádost o dotaci na činnost této organizace v roce 2016 ve výši 17 000,- Kč.
USNESENÍ č. 7: ZO schvaluje žádost o dotaci ZKO Rýzmburk ve výši 17 000,- a uzavření
veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace ve výši 17 000,-.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 8: pověřuje starostu k uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace ve výši
17 000,- se ZKO Rýzmburk.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

8. Nové dopravní značení a vjezdové brány. Proběhla dvě jednání se zástupci obcí,
projektanty a SÚS. Termín projektu ke stavebnímu povolení je březen 2016, prodloužení veřejného
osvětlení k vjezdové bráně bude financovat SÚS.
USNESENÍ č. 9
na vědomí Pro 9, proti 0, zdržel se 0

9. Kulturní a sportovní akce na rok 2016.
a) Sousedská 27. 8. 2016.
b) Den městyse – spojit akce na ustanovení městyse, slavnostní odhalení mezníku „U Koruny“,
propagace žernovské hymny a hasičská soutěž Žernovský bejk – vše 25. 6. 2016
c) Vítání občánků – domluvit termín (paní Hudečková a Hamáčková)
USNESENÍ č. 10: ZO souhlasí s konáním akcí Sousedská, Den městyse a Vítání občánků.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

10. Příprava projektových žádostí – odpady, kulturní památky, informační
tabule.
a) Odpady: Starosta připraví žádost o dotaci na odpadové hospodářství. Pravděpodobně v srpnu
2016 vyhlásí SFŽP novou výzvu. Projekt bude zahrnovat vytvoření nových sběrných míst, opravu
současných sběrných míst, pořízení nových odpadkových košů. Jelikož jsou odpadkové koše
v dezolátním stavu, překlene se letošní rok starými koši vkládáním silných PE pytlů. Úkol pro členy ZO
– každý předloží svůj návrh na pořízení nových odpadkových košů.
USNESENÍ č. 11: ZO schválilo podání žádosti o dotaci na odpadové hospodářství.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 12: ZO pověřuje své členy k předložení svých návrhů na pořízení nových odpadkových
košů do příštího zasedání ZO.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 13: ZO pověřuje starostu k vypracování a podání žádosti o dotaci na odpadové
hospodářství ze SFŽP.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
b) Kulturní památky: Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dotační program na obnovu památek
místního významu. Jedná se o 70 % dotaci. Starosta připraví žádost o dotaci na opravu hřbitovní zdi a
márnice, případně mezníku „U Koruny“.
USNESENÍ č. 14: ZO schválilo podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi a márnice.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

11. Žádost Branky, o.p.s. Branka zaslala žádost na úhradu neuznatelných nákladů při realizaci
projektu Rozhledna Žernov ve výši 137 tis. Kč.
USNESENÍ č. 15: ZO schválilo, aby městys Žernov respektoval již uzavřené smlouvy a dodatky
s Brankou, o.p.s. s tím, že nebude plnit žádné další požadavky.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 16: ZO pověřuje starostu, aby jednal se zástupci Branky ve věci oznamování veškerých
závad, které na rozhledně vzniknou a písemné informování o jejich řešení. Zejména oznamovat
veškeré udržovací práce od firmy Tesmen.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

12. Rozpočet městyse na rok 2016. Starosta předložil před schválením rozpočtu
pozměňovací návrh na zvýšení paragrafu 3429, pol. 5222 z 14 tis. na 17 tis., současně snížení par.
6171, pol. 5169 o 3 tis. Druhý pozměňovací návrh na zvýšení par. 5512, pol. 5139 na 13 600,- a
snížení pol. 5171 o 13 600,-. V diskuzi zazněla připomínka ke klubovně SDH, která svým vzhledem
střechy nezapadá mezi stavby na návsi. Přednostně se opraví zatékající střecha, v druhé fázi SDH
nechá zpracovat 2 varianty projektu s cenovou nabídkou na střechu plochou a sedlovou.
USNESENÍ č. 17: ZO projednalo a schválilo dva pozměňovací návrhy rozpočtu městyse na rok 2016.
(zvýšení paragrafu 3429, pol. 5222 z 14 tis. na 17 tis., současně snížení par. 6171, pol. 5169 o 3 tis.;
zvýšení par. 5512, pol. 5139 o 13 600,- a snížení pol. 5171 o 13 600,-).
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 18: ZO projednalo a schválilo rozpočet městyse na rok 2016 jako přebytkový ve výši
příjmů 3 232 060,- a výdajů 2 947 370,- s celkovým financováním ve výši 284 690,- Kč na splácení
úvěru z minulých let.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

13. Odměny starosty a místostarostky. 14. 12. 2015 vešla v platnost novela nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., kterým se zvyšují odměny zastupitelů o 3 %.
USNESENÍ č. 19: ZO v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za

výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva městyse ve výši 20 046,- měsíčně a
odměnu za výkon funkce místostarostky jako neuvolněného člena zastupitelstva městyse ve výši
12 178,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 2. 2016.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

14. Informace starosty a místostarostky.
a) Dne 23. 2. 2016 se starosta zúčastní slavnostního předání diplomu k ustanovení městyse Žernov
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
b) Starosta absolvuje školení projektového manažera se závěrečnou zkouškou.
c) Městys Žernov bude spolupořadatelem Běhu Babiččiným údolím.
d) Starosta zadá zpracování projektu na vytápění úřadu městyse tepelným čerpadlem.
e) Stará škola – starosta zadá firmě Tsunami zpracování pasportu staré školy s předběžným návrhem
na využití
f) Památný strom – místostarostka doporučuje nepodávat žádost o zapsání jasanu na malé návsi mezi
památné stromy. Jasan stojí na soukromém pozemku a dotace na odborný řez může čerpat majitel
pozemku. Obec provede pouze udržovací řez proschlých větví.
USNESENÍ č. 20:
na vědomí Pro 9, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 21: ZO pověřuje starostu k jednání ve věci projektu na vytápění úřadu tepelným
čerpadlem.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

USNESENÍ č. 22: ZO pověřuje starostu k jednání s firmou Tsunami ve věci zpracování pasportu staré
školy.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 23: ZO pověřuje místostarostku k zajištění udržovacího řezu proschlých větví jasanu na
malé návsi.

16. Diskuze.
a) Jednatelka ZKO Rýzmburk paní Šatná požádala o souhlas s využitím části fotbalového hřiště pro
dětské aktivity v rámci soutěže Rýzmburský voříšek.
USNESENÍ č. 24: ZO schválilo využití části fotbalového hřiště pro dětské aktivity v rámci soutěže
Rýzmburský voříšek s tím, že tam nebudou stát stany s lavičkami.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
b) Pan Macháně poděkoval starostovi za podporu SDH Žernov. Jednotku JPO V zřizuje obec a tato
jednotka zasahuje ve svém katastru. HZS počítá s těmito jednotkami JPO V a z toho vyplývá
předpoklad, že náklady na vybavení jednotky porostou, aby byla schopna dostát svých úkolů.
c) Do diskuze se přihlásil pan Josef Čapek ml. Navrhuje ořezat větve topolů „U Šraněk“, protože
zasahují do cesty a zužují průjezd. Městys zveřejní výzvu pro zájemce o prořez topolů do výšky tří
metrů. Informace od pana Čapka, že firma Široký zatím odstupuje od projektu vybudování
kompostárny.
d) Pan Marcel Kočí v diskuzi upozornil na potřebu ořezání tisu a lípy na hřišti na velké návsi a ořechu
před klubovnou SDH, urovnání terénu po pokácené borovici na dětském hřišti. Dále upozornil na
nebezpečí při odkládání odpadů do objemného kontejneru za bránou. Stodola je v dezolátním stavu a
ohrožuje okolí z důvodu padajících tašek. Nutné označit nebezpečný prostor výstražnou páskou a
kontejner posunout blíže k bráně.
e) Výsledkem diskuze bude řešení parkování před areálem ZKO zpevněnou plochou.

Starosta: Mgr. Libor Mojžíš

Zapsala dne 8. 2. 2016

Ověřil: Josef Kočí

Ing. Marie Hanušová
Eliška Hamáčková

