Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Žernov
ze dne 19. 9. 2016
Přítomni dle prezenční listiny
Zahájení zasedání v 18.00 hod., zasedání bylo ukončeno v 20:00.
Ing. Hůlka přítomen od 18:35
Zasedání moderoval starosta Mgr. Libor Mojžíš
1 host (Luboš Jirka)

1. Úvod. Starosta přivítal všechny přítomné i hosty.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů.
Zapisovatel - Ing. Marie Hanušová; ověřovatelé – Martina Zoufalová Tučková a Eliška Hamáčková
USNESENÍ č. 1: Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatele Ing. Marii Hanušovou, ověřovatele
Martinu Zoufalovou Tučkovou a Elišku Hamáčkovou.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

3. Byl schválen program zasedání s doplněnými body jednání:
a) Žádost pana Borůvky
b) Žádost paní Aleny Chráskové
c) Odškodnění paní Jelínkové
d) Nákup malotraktoru
e) Průzkum georadarem na velké návsi
f) Rozbitý mostek na hlavní silnici
g) Ucpaný kanál u sokolovny.
h) Nevhodné parkování na malé návsi.
USNESENÍ č. 2: Zastupitelstvo městyse schvaluje program zasedání s doplněnými body jednání.
Pro 8, 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) Oprava hřbitova a hřbitovní zdi je realizována, bylo podáno vyúčtování dotace na MZe.
c) Zrušení smlouvy o vedení účtu u KB Náchod – domluvena schůzka se zástupcem KB
d) Fond mikroprojektů – česko – polská spolupráce – zatím trvá
e) Záměr na pronájem zemědělských pozemků – zatím trvá
f) Změna ÚP č. 1 – trvá
g) Vyrovnání terénu u sokolovny – zatím trvá, dokud nebude k dispozici zemina
h) Zprůchodnění kanálu u sokolovny – úkol zatím trvá
i) Ukládání biologického odpadu – vyřešeno (podmínkou je ukázněnost občanů při odkládání
biologického odpadu za hřbitovem)
USNESENÍ č. 3:
na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0

5. Rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6/2016. Zastupitelstvo městyse bylo seznámeno s nutnými
rozpočtovými změnami.
USNESENÍ č. 4: Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 4, 5 a 6/2016,
která jsou přílohou tohoto zápisu.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

6. Vyhodnocení akce oprava hřbitova – dotace MZe. Akce oprava hřbitova a hřbitovní
zdi byla dokončena a vyfakturována, splněn termín do konce září 2016 vyúčtovat dotaci. Při splnění
všech podmínek bude dotace ve výši 69 000,- vyplacena ex post.

USNESENÍ č. 5:
na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0

7. a) Přijetí daru městysu a darovací smlouvy. V rámci Sousedské veselice proběhl
dobročinný bazar. Výtěžek ve výši 31 700,- byl věnován na základě darovací smlouvy paní Pavlíny
Moskalykové městysu na podporu dětských aktivit.
USNESENÍ č. 6: Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo přijetí peněžního daru z dobročinného
bazaru ve výši 31 700,-.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

b) Darovací smlouva městu Česká Skalice. Město Česká Skalice zaslalo návrh darovací
smlouvy, ve které městys Žernov poskytne účelový dar ve výši 7 000,- na opravu cesty do Třtice na
ppč. 450/2 v k.ú. Zlíč u České Skalice.
USNESENÍ č. 7: Zastupitelstvo městyse schvaluje darovací smlouvu, ve které městys Žernov
poskytne městu Česká Skalice účelový dar ve výši 7 000,- na opravu cesty do Třtice na ppč. 450/2
v k.ú. Zlíč u České Skalice.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

8. Změna č. 1 územního plánu, stanovení pověřené osoby a rozsahu změny.
Na základě žádosti pana Krále byla vyvolána změna č. 1 ÚP.
USNESENÍ č. 8: Zastupitelstvo městyse Žernov schvaluje určeného zastupitele pro spolupráci
s pořizovatelem na Změně č. 1 ÚP Žernov starostu městyse Mgr. Libora Mojžíše.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 9: Zastupitelstvo městyse Žernov schvaluje změnu č. 1 ÚP, kdy část parcely č. 1416
v k.ú. Žernov u České Skalice bude zahrnuta do zastavitelného území výměnou z území Z1b ve stejné
výměře.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

9. Příprava dotací: Odpadové hospodářství. Starosta předložil dvě varianty podání žádost
o dotace na odpadové hospodářství. Varianta a) OPŽP, dotace zahrnuje vytvoření sběrných míst +
nákup nových nádob na odpady + nákup nového štěpkovače.. Podmínkou je, že náklady na nádoby
musí být dvojnásobné, než náklady na sběrná místa. Minimální částka dotace 0,5 mil Kč, 85% dotace.
Varianta b) nákup kompostérů do domácnosti + nákup nového štěpkovače. Minimální částka dotace
0,5 mil kč, 85 % dotace. Po projednání bude vybrána varianta a). Dotaci zpracuje firma TNT
Consulting, žádost bude podána v 11/2016, realizace 4 – 5/2017. Projekt k územnímu řízení sběrných
míst bude zadán atelieru TSUNAMI. Pro objemný odpad budou pořízeny velkoobjemnové kontejnery
na kov, bio a objemný komunální odpad.
USNESENÍ č. 10: Zastupitelstvo městyse schvaluje podání žádosti do programu OPŽP, spec. cíl:3.2 –
Rekonstrukce sběrných míst městyse Žernov, nové odpadové nádoby, štěpkovač a pověřuje starostu
k zajištění realizace včetně uzavření smluv s firmouTNT Consulting. Sběrná místa budou navržena
atelierem Tsunami.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

10. Pronájem sokolovny. Kapela Benjamings clan má zájem nahrávat novou desku
v žernovské sokolovně. Bude jim poskytnuta 50 % sleva na pronájmu. Na CD bude uvedeno logo
městyse Žernova.
USNESENÍ č. 11: Zastupitelstvo městyse schvaluje poskytnutí 50 % slevy na pronájem sokolovny za
účelem nahrání CD kapele Benjamings clan.
Pro 9 proti 0, zdržel se 0

11. Kulturní akce.
a) Rozsvěcení vánočního stromu – program zajistí paní Pácaltová a Hůlková
b) Adventní koncert – dne 4. 12. 2016 vystoupí žesťový kvintet Štěpána Přibyla z Broumova
c) Živý betlém – organizaci zajistí pan Josef Čapek ml.
USNESENÍ č. 12:
na vědomí Pro 9, proti 0, zdržel se 0
d) Starosta předložil návrh na udělení Ceny městyse paní Edeltraud Lesiukové za dlouholeté zásluhy
na správě obce.
USNESENÍ Č. 13: Zastupitelstvo městyse souhlasí s udělením Ceny městyse paní Edeltraud
Lesiukové.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
e) Hodnocení soutěže Dětský bajk. Letošní ročník měl slabší účast. Příčinou mohla být kolize s jinými
akcemi na okolí, horké počasí a posunutí termínu na konec prázdnin. Poklesnul také zájem o dětské
hry, které doprovázejí Sousedskou veselici. V následujícím roce se zpět posune termín na
předposlední prázdninovou sobotu, veselice se doplní o plaveckou akademii v požární nádrži,
v příštím roce se ještě uskuteční dětské hry na návsi. Paní Knapová si žádá, aby v den konání
Sousedské veselice byl nasměrován reflektor na její bránu k zamezení výtržností.
USNESENÍ č. 14:
na vědomí Pro 9, proti 0, zdržel se 0

12. Přívod vody do požární nádrže. K zajištění přívodu vody do nádrže je nutné zajistit
opravu přívodního potrubí. Obsah nádrže je 141 m 3 a je neekonomické doplňovat vodu pitnou vodou
z hydrantu. Starosta a Ing. Hůlka bude jednat s firmou Maršálek o opravě přívodu vody.
USNESENÍ č. 15: Zastupitelstvo městyse schvaluje opravu přívodního potrubí do požární nádrže a
pověřuje starostu a Ing. Hůlka k jednání s firmou Maršálek o provedení opravy
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

13. Různé.
a) Žádost pana Borůvky na odkoupení ppč 597/8 ost. komunikace v k.ú. Žernov u České Skalice.
Zastupitelstvo projednalo žádost a zamítá prodej pozemku s tím, že by se zamezil přístup dalších
vlastníku na ostatní parcely.
USNESENÍ č. 16: Zastupitelstvo městyse schvaluje neprodat ppč. 597/8 ost. komunikace v k.ú.

Žernov u České Skalice panu Borůvkovi
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
b) Žádost paní Aleny Chráskové o bezpečností řez jív na pozemku městyse. Paní Hudečková ve
spolupráci s odborníkem zajistí způsob bezpečnostního řezu jív.
USNESENÍ č. 17: Zastupitelstvo městyse schvaluje provést bezpečnostní řez jív na pozemku městyse

v sousedství s parcelou paní Aleny Chráskové a „Starým kopcem“.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
c) Odškodnění paní Jelínkové. V červnu byla oznámena na úřadu městyse pojistná událost z důvodu
výtluků na MK ve vlastnictví městyse ppč. 1241. Došlo k poškození vozidla paní Jelínkové. Jelikož
způsobená škoda nedosáhla 3 000,- pojišťovna škodu nebude hradit. Starosta předložil návrh
odškodnit paní Jelínkovou formou peněžního daru ve výši 1500,-. způsobená škoda činila 2 555,- Kč.
Odpovídá starosta.
USNESENÍ č. 18: Zastupitelstvo městyse schvaluje formou darovací smlouvy na částku 1 500,- Kč

odškodnit paní Jelínkovou z důvodu poškození vozidla na MK ve vlastnictví obce ppč 1241.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

d) Výměna komunální techniky. Městys vlastní dva malotraktory s datem pořízení 1999 a 2006.
Výměna náhradních dílů je již ekonomicky neúnosná. Starosta předložil návrh na zakoupení nového
malotraktoru z Agrotestu Jičín za částku 155 tis. Starý malotraktor z roku 1999 se nabídne k prodeji za
vyvolávací cenu 30 000,-.
USNESENÍ č. 19: Zastupitelstvo městyse schvaluje nákup nového malotraktoru
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 20: Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2016 na 155 tis. na
nákup malotraktoru par. 3745 pol, 6122.
e) Georadar na „Velké návsi“. Z hlediska historického navrhuje pan Jirka udělat průzkum na Velké
návsi. Určitým zkoumáním se objevila možnost, že v místě altánku stála v dávné historii stavba.
Využitím georadaru by se tato domněnka mohla potvrdit. Zapůjčení georadaru za 15 tis. Z toho 10 000
by zaplatila obec a 5 000,- by darovala firma Dekprojekt.
USNESENÍ č. 21: Zastupitelstvo městyse schvaluje využití georadaru pro průzkum „Velké návsi“.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
f) Parkování na „Malé návsi“. Zastupitel MUDr. Pácalt upozornil na nevhodné parkování osobních aut
(téměr vraků) na „Malé návsi“, která zabírají místo na zpevněné ploše. Zastupitelstvo pověřuje
starostu, aby jednal s případným majitelem či majiteli.
g) Parkování u sokolovny. Stále přetrvává problém s parkováním motorových vozidel u sokolovny
mimo vyhrazené parkoviště. Stání před stánkem je vyhrazeno pouze provozovateli panu Knápkovi.
Starosta v příštím vydání Žernováku opět upozorní na parkování u sokolovny a rozhledny.
h) Prořez stromů na „Velké návsi“ a u hřbitova. Prořez lip u hřbitova bude realizován na jaře 2017.
Prořez lípy na dětském hřišti po dohodě s odborníkem.
Zajistí paní Hudečková.
ch) Rozbitý mostek na hlavní silnici. Upozornění od paní Hamáčkové. Silnice s mostkem není ve
vlastnictví obce. Již v minulosti městys několikrát upozorňoval Správu silnic na závady.
i) Oprava krytu. Po upozornění na závadu paní Zoufalová zajistí opravu kaberny u požární nádrže.
USNESENÍ č. 22:
na vědomí Pro 9, proti 0, zdržel se 0

Starosta: Mgr. Libor Mojžíš

Zapsala dne 22. 9. 2016
Ing. Marie Hanušová

Ověřil: Martina Zoufalová Tučková
Eliška Hamáčková

