Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Žernov
ze dne 19. 12. 2016
Přítomni dle prezenční listiny
Zahájení zasedání v 18.00 hod., zasedání bylo ukončeno v 18:50.
Zasedání moderoval starosta Mgr. Libor Mojžíš
hosté 0

1. Úvod. Starosta přivítal všechny přítomné i hosty.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů.
Zapisovatel - Ing. Marie Hanušová; ověřovatelé – Josef Kočí a František Knápek
USNESENÍ č. 1: Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatele Ing. Marii Hanušovou, ověřovatele
Josefa Kočího a Františka Knápka.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0

3. Byl schválen program zasedání s doplněnými body jednání:
a) Pronájem pozemků ZD Žernov
b) Rozpočtové opatření č. 9/2016
USNESENÍ č. 2: Zastupitelstvo městyse schvaluje program zasedání s doplněnými body jednání.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0

4. Plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva městyse:
a) Žádost o dotaci na opravu místních komunikací a dotace na „Sběrná místa“ – podána
b) Doprava dětí do Červeného Kostelce – zajištěno. Od 1. 1. 2017 bude zajištěn ranní spoj směr
Červený Kostelec, v Žernově příjezd 7:30 hod
USNESENÍ č. 3:
na vědomí Pro 6, proti 0, zdržel se 0
c) Revitalizace aleje Šraňka. Po projednání s agenturou Grossman starosta doporučuje nezadávat
předběžnou studii. Výstupem studie by byla příliš obecná doporučení.
USNESENÍ č. 4: Zastupitelstvo městyse schvaluje nezadat zpracování studie na reavitalizaci topolové
aleje.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0

5. Vyhodnocení záměru na prodej malotraktoru. Na jednání zastupitelstva došlo
k otevření obálek s cenovými nabídkami na prodej malotraktoru.
1. nabídka – pan Miroslav Bauer, Dubenec - 26 000,2. nabídka – pan Jan Soukup, Agrotest Jičín – 27 005,Kupní smlouva bude uzavřena s panem Janem Soukupem z firmy Agrotest, který podal vyšší nabídku.
USNESENÍ č. 5: Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej malotraktoru panu Janu Soukupovi z firmy
Agrotest za 27 005,-.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 6: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu k uzavření kupní smlouvy na prodej
malotraktoru.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0

6. Grant na výpočetní techniku do knihovny. Ministerstvo kultury vypsalo grant na obnovu
techniky v knihovnách. Starosta podal žádost na pořízení dvou osobních počítačů a tiskárny ve výši
62 235,--. Ministerstvo poskytuje 70 % dotaci. 30 % hradí žadatel.

USNESENÍ č. 7: Zastupitelstvo městyse schvaluje podání žádosti o grant Ministerstva kultury na
vybavení knihovny výpočetní technikou.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0

7. Rozpočtové opatření č. 9/2016. Zastupitelstvo městyse bylo seznámeno s nutnými
rozpočtovými změnami v měsíci listopadu.
USNESENÍ č. 8: Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 9/2016, které je
přílohou tohoto zápisu.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0

8. Pronájem pozemků ZD Žernov. Byl řádně vyvěšen záměr na pronájem pozemků ppč.
312/1, výměra 896 m2 a ppč. 1397, výměra 109 m 2 oboje v k.ú. Žernov u České Skalice. Jediným
zájemcem je Zemědělské družstvo Žernov s nabídnutou cenou 139 Kč za rok. Bude uzavřena nová
smlouva o pronájmu pozemků.
USNESENÍ č. 9: Zastupitelstvo městyse schvaluje pronájem pozemku pč. 312/1 ostatní plocha,
výměra 896 m2 a pozemku pč. 1397 orná plocha, výměra 109 m2 oboje v k.ú. Žernov u České Skalice
za cenu 139,- Kč za rok.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 10: Zastupitelstvo městyse pověřuje místostarostku k uzavření smlouvy o pronájmu se
ZD Žernov.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0

9. Různé.
a) Gramis. Starosta seznámil s geografickým informačním systémem, který mohou využívat obce.
Gramis umožňuje přímé napojení na informace z katastrálního úřadu. V tomto systému je možné mít
zakresleny veškeré inženýrské sítě, územní plán, místní a účelové komunikace, hřbitov. K tomu je
nutné mít vypracovány pasporty, které budou umožňovat předávat data v digitální formě. Je nutné
nechat zpracovat nabídku, jaká bude výsledná cena informačního systému pro Žernov (cca 60 tis.).
USNESENÍ č. 11: Zastupitelstvo městyse Žernov schvaluje zadat zpracování nabídky na geografický
informační systém GRAMIS.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0

b) Zákonná povinnost zajištění předškolní docházky. Od 1. 1. 2017 obce, které
nezřizují MŠ, mají ze zákona povinnost zajistit předškolní vzdělávání v MŠ zřizované jinou obcí. Tuto
povinnost lze naplnit schválením dohody mezi obcemi a vydáním obecně závazné vyhlášky, kterou se
stanoví školské obvody MŠ. Městys Žernov uzavře dohodu s obcí Červená Hora. V případě takto
uzavřené dohody je pak obci, která nezřizuje MŠ, garantováno přednostní přijetí dětí do MŠ v nově
vytvořeném školském obvodu.
USNESENÍ č. 12: Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření dohody s obcí Červená Hora o vytvoření
školského obvodu k zajištění předškolní docházky.
Pro 6 proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 13: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu respektive místostarostku k uzavření
dohody s obcí Červená Hora o vytvoření školského obvodu k zajištění předškolní docházky a
následně k vydání OZV vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody MŠ.
Pro 6 proti 0, zdržel se 0

c) 600 let Žernova. Předsedkyně komise pro přípravu oslav první zmínky o Žernovu paní Martina
Zoufalová seznámila přítomné s výsledky jednání komise – je navrženo logo k oslavám, jedná se
s hudebním tělesem, které v rámci oslav vystoupí, předvede se skupina šermířů, limitovaná edice piva
Žernovský bejk, v sokolovně proběhne výstava historických fotografií a obrazů, výtvarná soutěž pro

děti i dospělé, sladká kavárna s pojízdnou kafírnou na malé návsi, upomínkové předměty, zajištění
cateringu.
USNESENÍ č. 14:
Na vědomí Pro 6, proti 0, zdržel se 0

Starosta: Mgr. Libor Mojžíš

Zapsala dne 20. 12. 2016
Ing. Marie Hanušová

Ověřil: Josef Kočí
František Knápek

