Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ţernov
ze dne 21. 2. 2011
Přítomni dle prezenční listiny
Zahájení zasedání v 18.06 hod., zasedání bylo ukončeno v 18.55 hod.
Zasedání moderoval Mgr. Libor Mojţíš.
Přítomni dle prezenční listiny
6 hostů
1. Úvod. Starosta přivítal všechny přítomné i hosty.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů.
Zapisovatel - Ing. Marie Hanušová; ověřovatelé – Eliška Hamáčková, Karel Novák
Pro 9, proti 0, zdrţel se 0
3. Byl schválen program zasedání s doplněnými body jednání:
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
- pověření starosty obce k jednání s OPŢP
- oprava zápisu ze dne 13. 1. 2011
Pro 9, proti 0, zdrţel se 0
4. Oprava zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 13. 1. 2011. Zastupitel p. Karel
Novák vznesl připomínku k zápisu z jednání v bodě 6 – Změna ÚP č. 3. Při pořizování zápisu
z projednávání změn v územním plánu bylo chybně uvedeno vyuţití ppč. 489/1 a 489/3
(vlastník Ing. Vladimír Tylš a Ludmila Tylšová) jako lesní pozemek. Správně má být uvedeno,
ţe parcely se vyuţívají jako trvalý travní porost. Rozhodnutí zastupitelstva obce o zamítnutí
této lokality do změny ÚP č. 3 je i nadále v platnosti.
Pro 9, proti 0, zdrţel se 0
5. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2010. Starosta seznámil ZO se zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010. Kontrolu provedly pracovnice odboru
kontroly a analýzy obcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Při přezkoumání nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
Na vědomí
6. Námitka p. Milana Dománě k projednávání změn ÚP č. 3. Obecní úřad obdrţel dopis
s podnětem na nové projednání změn v územním plánu a s námitkou na obsah zápisu ze
zasedání ZO dne 13. 1. 2011. Starosta přítomné seznámil s Jednacím řádem zastupitelstva
obce Ţernov, který upravuje průběh zasedání a určuje rovněţ náleţitosti zápisu z jednání.
Právo vyjadřovat na zasedání ZO svá stanoviska má fyzická osoba, která je v obci hlášena
k trvalému pobytu nebo vlastní na území obce nemovitost. Navrhovat usnesení můţe
pouze zvolený zastupitel. V důsledku toho, ţe ţádný ze zastupitelů se s námitkou na
zasedání dne 13. 1. 2011 neztotoţnil, nemohl být navrţen nový bod do programu týkající se
nového projednání změny ÚP, a rovněţ tak o tom nemohl být proveden zápis. Starosta
odpoví na námitku písemně.
Pro 9, proti 0, zdrţel se 0
7. Webové stránky. Starosta informoval, ţe nové webové stránky obce jsou plně funkční
a obsahují podle zákona všechny náleţitosti. Obec se účastní právě probíhající soutěţe
o nejlepší webové stránky a elektronické sluţby měst a obcí - „Zlatý erb“.
Na vědomí
8. Informace o průběhu změny ÚP č. 3. Proběhly dvě schůzky , s Ing. arch. Koutovou a
panem Ješinou, členem Rady Královéhradeckého kraje, zodpovědným za oblast dopravy.
Z jednání vyplynulo, ţe původní verze obchvatu Ţernova bude nahrazena novou. Bylo
doporučeno vypustit původní návrh obchvatu z územního plánu a zapracovat novou
přeloţku 1/14, která bude navazovat na obchvat od Nového Města nad Metují směrem na
Trutnov.
Na vědomí

9. Návrh rozpočtu na rok 2011. Dne 4. 2. 2011 byl projednán za účasti členů finančního
výboru návrh rozpočtu na rok 2011. Rozpočet byl sestavený jako schodkový ve výši výdajů
Kč 2 459 586,-- a příjmů Kč 1 246 086,-- . Rozdíl mezi příjmy a výdaji Kč 1 213 500,-- tvoří
financování ve výši změny stavu krátkodobých finančních prostředků na běţném účtu. Zápis
na poloţce 8124 - Splátka úvěru ve výši 1 800 000,-- představuje sníţení financování. ZO
schvaluje návrh rozpočtu beze změn. Schválený rozpočet je přílohou tohoto zápisu.
Pro 9, proti 0, zdrţel se 0
10. Rozpočtové opatření č. 11/2010. ZO projednalo a schválilo změny rozpočtu z prosince
2010. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.
Pro 9, proti 0, zdrţel se 0
11. Projednání inventarizace za rok 2010. Na příkaz starosty provedla inventarizační
komise ve sloţení Eva Hudečková, Josef Kočí a Pavel Macháně k 31. 12. 2010 inventuru
majetku, pohledávek a závazků. Inventarizace byla provedena k 12. 1. 2011 a nebyly
zjištěny ţádné rozdíly mezi skutečným a účetním stavem. ZO souhlasí s návrhem na
vyřazení nefunkčního majetku likvidací. Soupis majetku navrhovaného na likvidaci je
přílohou tohoto zápisu.
Pro 9, proti 0, zdrţel se 0
12. Projektová dokumentace k polním cestám. Obec obdrţela projektovou dokumentaci
s návrhem na vybudování polních cest č. 11 a 12 v rámci komplexních pozemkových úprav.
Jedná se o polní cesty směrem na Popluţ a do Dolců, které končí na hranici k. ú. Ţernov.
Cesty budou budovány jako zpevněné s povrchovou ţivičnou úpravou. ZO nemá proti
vybudování polních cest námitky.
Pro 9, proti 0, zdrţel se 0
13. Most – Šibeniční rokle. Starosta seznámil ZO s návrhem opravy mostu přes Šibeniční
rokli. V dávné minulosti tudy vedla cesta aţ na Rýzmburk. Je to zajímavá památka, ze které
se dochovalo torzo.Jednalo by se o finančně nákladnou akci, a proto starosta navrhuje
zahájit jednání s památkovým ústavem, upozornit je na tuto lokalitu a zjistit jejich případný
zájem o spoluúčast na opravě tohoto mostu.
Pro 9, proti 0, zdrţel se 0
14. Výzva na dodavatele „Přístřešku“. Starosta vyhlašuje výzvu na dodavatele „Přístřešku
pro volnočasové aktivity u sokolovny“. Příjem nabídek bude ukončen 10. 3. 2011 ve 12:00
hod.
Pro 9, proti 0, zdrţel se 0
15. Pověření starosty. ZO pověřuje starostu obce k jednání s OPŢP, osa 2 Zlepšování
kvality ovzduší a sniţování emisí, projekt „Pořízení zametacího stroje pro úklid místních
komunikací a chodníků v obci Ţernov.
Pro 9, proti 0, zdrţel se 0

Starosta: Mgr. Libor Mojţíš

Zapsala dne 28. 2. 2011
Ing. Marie Hanušová

Ověřil: Eliška Hamáčková
Karel Novák

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ţernov
ze dne 21. 2. 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. zapisovatele Ing. Marii Hanušovou, ověřovatele Elišku Hamáčkovou a Karla Nováka
2. program jednání s doplněnými body jednání:
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
- pověření starosty obce k jednání s OPŢP
- oprava zápisu ze zasedání ZO dne 13. 1. 2011
3. opravu zápisu ze zasedání ZO dne 13. 1. 2011 v bodě 6 – Změna ÚP č. 3. Chybné
uvedení vyuţití ppč. 489/1 a 489/3 jako lesní pozemek opraveno na trvalý travní porost.
4. v souladu s Jednacím řádem nezařadit jako další bod programu nové projednání změn
územního plánu a písemnou námitku pana Dománě
5. návrh rozpočtu bez změn jako schodkový ve výši výdajů Kč 2 459 586,-- a příjmů Kč
1 246 086,-- s dofinancováním Kč 1 213 500,-- ve výši změny stavu krátkodobých
finančních prostředků na běţném účtu.
6. rozpočtové opatření č. 11/2010
7. inventarizaci za rok 2010 a návrh na vyřazení nefunkčního majetku likvidací
8. návrh projektové dokumentace na polní cesty č. 11 a č. 12 v rámci komplexních
pozemkových úprav
9. zahájení jednání se Státním památkovým ústavem ve věci opravy mostu přes Šibeniční
rokli
10. vyhlášení výzvy na dodavatele „Přístřešku pro volnočasové aktivity u sokolovny“
s uzavřením přijímání nabídek do 10. 3. 2011 do 12:00 hod.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
2. účast v soutěţi o nejlepší webové stránky obce „Zlatý erb“
3. informace o průběhu změny ÚP č. 3
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
k jednání s OPŢP, Osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a sniţování emisí, projekt „Pořízení
zametacího stroje pro úklid místních komunikací a chodníků v obci Ţernov“
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi
písemně odpovědět p. Milanu Domáňovi na jeho námitku ve věci projednávání změn
územního plánu

Starosta: Mgr. Libor Mojţíš

Zapsala dne 28. 2. 2011
Ing. Marie Hanušová

Ověřil: Eliška Hamáčková
Karel Novák

