Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Žernov
ze dne 20. 6. 2016
Přítomni dle prezenční listiny
Zahájení zasedání v 18.05 hod., zasedání bylo ukončeno v 19:30
Omluveni: Hamáčková,MUDr. Pácalt, Knápek
Ing. Hůlka přítomen od 19:00
Zasedání moderoval starosta Mgr. Libor Mojžíš
1 host

1. Úvod. Starosta přivítal všechny přítomné i hosty.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů.
Zapisovatel - Ing. Marie Hanušová; ověřovatelé – Josef Kočí a Josef Čapek
USNESENÍ č. 1: Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatele Ing. Marii Hanušovou, ověřovatele
Josefa Kočího a Josefa Čapka
Pro 5, proti 0, zdržel se 0

3. Byl schválen program zasedání s doplněným bodem jednání:
a) Schválení dodatku stanov DSO 1866 a DSO ÚPA
USNESENÍ č. 2: Zastupitelstvo městyse schvaluje program zasedání s doplněnými body jednání.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0

4. Plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva městyse:
a) Uzavření smluv o zřízení věcného břemene z důvodu prodloužení vodovodního řadu – zatím
trvá
b) Příprava Dne městyse – zatím trvá
c) Memorandum s SDH Žernov – vyhlášení s podpisy se uskuteční na Dni městyse 25. 6. 2016
d) Bezúplatný převod pozemků pod chodníky – smlouva podepsána
e) Žádost SBD Náchod a MUDr. Pácalta na výpůjčku pozemku – vyřízeno
f) Vesnice roku – splněno
USNESENÍ č. 3:
na vědomí Pro 5, proti 0, zdržel se 0
g) Žádost o dotaci na opravu hřbitovní zdi a márnice podána. Zastupitelstvo městyse Žernov
přijímá dotaci SZIF v rámci dotačního programu 16. Udržování a obnova kulturního dědictví
venkova, podprogram 16A. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
ve výši 69 000,- Kč.
USNESENÍ č. 4: Zastupitelstvo městyse Žernov přijímá dotaci SZIF v rámci dotačního programu 16.
Udržování a obnova kulturního dědictví venkova, podprogram 16A. Údržba a obnova stávajících
kulturních prvků venkovské krajiny ve výši 69 000,- Kč.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0

5. Zrušení smlouvy o vedení účtu u Komerční banky v Náchodě. Zastupitelstvo
městyse projednalo a schválilo návrh na zrušení účtu u Komerční banky v Náchodě. Městys Žernov

bude vést svůj účet i nadále u České spořitelny v Náchodě a České národní banky v Hradci Králové.
USNESENÍ č. 5: Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo zrušení smlouvy o vedení účtu u
Komerční banky v Náchodě a pověřuje starostu k vypovězení smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0

6. Rozpočtové opatření č. 2 a 3/2016. Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo
rozpočtová opatření (zvýšení par. 2310 pol. 4134 o 74 730,- Kč, zvýšení pol. 4122 o 10 000,-)

USNESENÍ č. 6: Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 2 a 3/2016,
která jsou přílohou tohoto zápisu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0

7. Závěrečný účet městyse Žernov za rok 2015. Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední
desce od 2. 5. do 30. 5. 2016. Nebyly vzneseny žádné připomínky. Zastupitelstvo městyse schvaluje
Závěrečný účet městyse Žernov za rok 2015 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez
výhrad.
USNESENÍ č. 7: Zastupitelstvo městyse schvaluje Závěrečný účet městyse Žernov za rok 2015
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0

8. Dodatek stanov DSO 1866 a DSO ÚPA.
a) Dodatek č. 7 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 8. července 2002. Ve
smyslu článku IV. Smlouvy – členství ve svazku obcí a článku V. Stanov – členství ve svazku obcí,
dne 21. 12. 2015 do dobrovolného svazku obcí ÚPA vstoupil městys:
Městys Žernov, IČ 00273295, 552 03 Žernov 112
Zároveň se ruší:
Obec Žernov, IČ 00273295, 552 03 Žernov 112
USNESENÍ č. 8: Zastupitelstvo městyse schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného
svazku obcí ze dne 8. července 2002.
Dodatek č. 7 stanov SO ÚPA:
dne 21. 12. 2015 došlo ke změně registrace obec Žernov na městys Žernov. Z tohoto důvodu je
potřeba schválit dodatek ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 8. července 2002,
kde je zapracována výše zmíněná změna. Tato změna nastala na základě žádosti starosty obce
Žernov o navrácení historického názvu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0
b) Dodatek stanov č. 6 DSO 1866
USNESENÍ č. 9: Zastupitelstvo městyse schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného
svazku obcí 1866.
Dodatkem stanov č. 6 se mění:
Část prvá
Obecná ustanovení
Článek II.
Identifikace svazku
a) Zakládajícími členy svazku jsou obec Červená Hora, IČO 00486299, 549 41 Červená Hora, Obec
Provodov – Šonov, IČO 00272957, 549 08 Šonov u Nového Města nad Metují, Obec Slatina nad
Úpou, IČO 00273023, 549 47 Slatina nad Úpou, Obec Studnice, IČO 00273082, 549 48 Studnice u
Náchoda, Obec Vysokov, IČO 00653479, 549 12 Vysokov a Městys Žernov, IČO 00273295, 552 03
pošta Česká Skalice, vše okres Náchod.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0

9. Fond mikroprojektů – česko-polská spolupráce. Při zpracování projektu na nové
informační tabule, případně nové odpočinkové místo je nutné najít polského partnera. Při podání
žádosti bude městys spolupracovat s Euroregionem glacensis a agenturou RDA. Výzva bude
vyhlášena v létě, uzávěrka žádostí na podzim, taktéž žádost o dotaci na odpady bude pravděpodobně
podána externí firmou vzhledem k náročnosti žádosti.
USNESENÍ č. 10: Zastupitelstvo městyse schvaluje podání žádosti o dotaci na nové informační tabule
a zřízení odpočinkového místa z Fondu mikroprojektů v rámci česko-polské spolupráce. Zastupitelstvo
schvaluje podání žádosti o dotaci na odpady externí firmou vzhledem k náročnosti žádosti.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0

10. KPÚ – změna katastrální hranice Všeliby. V rámci KPÚ dojde ke změně katastrální
hranice mezi obcí Všeliby a městysem Žernov. Požadavek ze strany městyse, aby se nezměnila
celková výměra k. ú. Žernov u České Skalice.
USNESENÍ č. 11:
na vědomí Pro 5, proti 0, zdržel se 0

11. Cesta Třtice – dar městu Česká Skalice. Město Česká Skalice požádalo o účelový dar
na opravu cesty do Třtice, ppč. 450/2 v k. ú. Zlíč u České Skalice.
USNESENÍ č. 12: Zastupitelstvo městyse schvaluje poskytnutí účelového daru městu Česká Skalice
na opravu cesty do Třtice ve výši 7 000,- Kč (ppč. 450/2 v k.ú. Zlíč u České Skalice).
Pro 5, proti 0, zdržel se 0

12. Změna ÚP – žádost. Městys má od roku 2014 schválený nový územní plán. Pan Král a pan
Krause požádali o změnu ÚP z důvodu výstavby RD. Je nutné předběžné jednání se zpracovatelem
ÚP firmou SURPMO o proveditelnosti této změny. Podmínkou je provedení této změny ÚP na náklady
obou žadatelů.
USNESENÍ č. 13: Zastupitelstvo městyse schvaluje pořízení změny ÚP č. 1 firmou SURPMO na
náklady pana Krále a pana Krause (viz žádosti) a pověřuje starostu k uzavření příslušných smluv.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0

13. Výkupy pozemků od SÚS Královéhradeckého kraje. Jako městys máme předkupní
právo k pozemkům, které má v úmyslu vykupovat od občanů SÚS Královéhradeckého kraje. Jedná se
o pozemky, které přiléhají ke komunikaci III/3049. Městys Žernov nebude uplatňovat předkupní právo
na tyto pozemky.
USNESENÍ č. 14: Zastupitelstvo městyse schvaluje neuplatnit předkupní právo na pozemky, které

bude vykupovat SÚS Královéhradeckého kraje.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0

14. Záměr na pronájem zemědělských pozemků. Městys Žernov vydá záměr na
pronájem pozemků s tím, že pronajme pouze pozemky označené jako orná půda. Pozemky jako
cesty, ostatní plochy a jiné využití pronajímány nebudou.
USNESENÍ č. 15: Zastupitelstvo městyse souhlasí s vyvěšením záměru na pronájem pozemků druh
orná půda. Pozemky označené jako cesty, ostatní plochy a jiné využití pronajímány nebudou.
Pro 5 proti 0, zdržel se 0

15. Pořádání kulturních akcí. 25. 6. 2016 se uskuteční Den městyse. V rámci dne proběhne
hasičská soutěž Žernovský bejk, v 16:00 odhalení mezníku, křest žernovské hymny a v 17:00 koncert
kapely Benjaming’s clan (pod pergolou)
USNESENÍ č. 16:
Na vědomí Pro 5, proti 0, zdržel se 0

16. Různé.
a) pan Kočí informoval o nutnosti vyrovnání terénu u sokolovny, kde se drží voda Starosta navrhnul
řešení zatím odložit. Dále upozornil na dodržování parkování jen ve vyhrazeném prostoru u sokolovny,
zajíždění ke kiosku je možné jen pro zásobování.
b) paní Zoufalová – Tučková vznesla dotaz ohledně ucpaného kanálu u sokolovny. V loňském roce
byl kanál pročištěn, ale problém trvá. Je třeba opět řešit ve spolupráci s Technickými službami města
Česká Skalice.
Odpovídá Hůlka, Mojžíš
c) pan Čapek se dotazoval, na řešení ukládání biologického odpadu za hřbitovem. Pokud budou
občané ukáznění a budou zde odkládat opravdu jen biologický odpad, odveze ho na likvidaci pan

Lexman, v opačném případě bude městys platit nemalou finanční částku za uložení komunálního
odpadu.
Odpovídá Hudečková
USNESENÍ č. 17:
na vědomí Pro 6, proti 0, zdržel se 0
d) Oprava usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva městyse Žernov ze dne 18. 4. 2016.
Jedná se o změnu výměr převáděných pozemků po zápisu geometrického plánu č. 267-641/2015,
pravděpodobně způsobenou obnovou operátu.
USNESENÍ č. 18: Ppč. 811/12 má nyní výměru 93 m2 a ppč . 811/13 110 m2. Pozemek pč. 1331/2 je
beze změn.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0

Starosta: Mgr. Libor Mojžíš

Zapsala dne 27. 6. 2016
Ing. Marie Hanušová

Ověřil: Josef Kočí
Josef Čapek

