Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žernov
ze dne 28. 4. 2011
Přítomni dle prezenční listiny
Omluveni: Eliška Hamáčková
Zahájení zasedání v 18.00 hod., zasedání bylo ukončeno v 19.35 hod.
Zasedání moderoval Mgr. Libor Mojžíš.
2 hosté
1. Úvod. Starosta přivítal všechny přítomné i hosty.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů.
Zapisovatel - Ing. Marie Hanušová; ověřovatelé – Eva Hudečková a František Lexman
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
3. Byl schválen program zasedání s doplněnými body jednání:
- projednání zprávy p. Dománě k pozemku p.č. 478/1
- nabídka na zpracování žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova firmou Ing. Tomáš
Ruprich – dotační kancelář
- digitalizace intravilánu
- finanční dar na monitoring dotací
- projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky omezující hlučné práce o víkendu
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
4. Schválení upraveného Zadání změny č. 3 ÚP obce Žernov. Upravené zadání se týká
odvádění splaškových odpadních vod z nově navržených ploch pro bydlení, které musí být
řešeno napojením kanalizačních přípojek na povolenou splaškovou kanalizaci v obci Žernov.
Dále je návrh doplněn poznámkou týkající se obchvatu obce Žernov. Dle stanoviska
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje odboru dopravy a silničního hospodářství silnice
III. třídy v návrhu řeší pouze obec Žernov a neřeší komplexně celou oblast. V současné době
je zpracována vyhledávací studie na řešení komunikace I. třídy ve variantách, která by měla
tuto záležitost řešit komplexně, nejen obec Žernov, ale i obec Červená Hora.
ZO schvaluje upravené zadání Změny č. 3 územního plánu obce Žernov.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
5. Projednání zprávy p. Milana Dománě v zastoupení jeho syna Jana Dománě. Pan
Domáň seznámil ZO s dělením pozemku p.č. 478/1. Tímto krokem se zmenšila výměra
zastavitelných pozemků na cca 1 ha. Dělením vzniklo 5 parcel určených k zastavění.
Zároveň vznikl pás podél místní komunikace p.č. 838/2. Pan Domáň předpokládá, že zde
povedou inženýrské sítě a nastínil v budoucnu možnost bezúplatného převodu obci.
Z projednávání vzešel tento závěr: Dosud platí Změna ÚP č. 2. Obě strany se nadále budou
řídit změnou ÚP č. 2.
ZO bere na vědomí zprávu pana Dománě, která je v souladu se Změnou ÚP č. 2.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
6. Rozpočtové opatření č. 1/2011. ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření, které je
přílohou tohoto zápisu. Zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši Kč 340 887,--.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
7. Schválení přidělené dotace z dotačního titulu č. 2, v částce Kč 348 200,-- na akci
„Výměna svítidel veřejného osvětlení v obci Žernov“. Přínosem výměny svítidel bude úspora
elektrické energie 26 000,-- Kč ročně při současných cenách. Dotace je poskytnuta
z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
8. Smlouva o dílo na akci „Výměna svítidel veřejného osvětlení v obci Žernov“.
V poptávkovém řízení byli osloveni tři dodavatelé:
- Telkabel CR Náchod (nabídka Kč 708 288,--)
- ELEKTRO IN s.r.o. Náchod ( Kč 721 487,80)
- KEENS s.r.o. Náchod (Kč 754 831,76)

Na základě nejnižší nabídky bude uzavřena smlouva o dílo s firmou Telkabel CR Náchod.
Předpokládaný termín dokončení je konec června 2011.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
9. Návrh na změnu pasportu vodovodu a kanalizací Královéhradeckého kraje. Jedná se
o zanesení změny prodloužení vodovodu do místní části Rýzmburk. Změna pasportu je
podmínkou pro pozdější čerpání dotace z Královéhradeckého kraje, která může dosáhnou
80 – 90 % nákladů.
ZO schvaluje návrh na změnu pasportu vodovodu a kanalizací v místní části Rýzmburk.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
10. Program rozvoje venkova. Starosta předložil návrh na podání žádosti o dotaci
z PRV na výměnu oken a střešní krytiny v objektu obecního úřadu. K tomu je možné přidat
projekt na víceúčelové hřiště s umělým povrchem u sokolovny. Starosta zadá bezplatné
zpracování jednoduché studie na rozmístění aktivit u sokolovny. Na návrh zastupitele MUDr.
Jiřího Pácalta bude do studie zapracováno také pořízení trampolíny na dětské hřiště.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
11. Nabídka na zpracování žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova. Starosta
seznámil s nabídkou firmy Ing. Tomáš Ruprich – dotační a realitní kancelář, která se zabývá
zpracováním žádostí o dotaci. Po projednání ZO rozhodlo, že nebude akceptovat tuto
nabídku na zpracování žádosti z důvodu nevýhodných finančních podmínek pro obec, které
vyplývají ze smlouvy o dílo.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
12. MAS Mezi Úpou a Metují. Starosta informoval, že dochází k omezení finanční podpory
dobrovolných svazků obcí ze strany krajského úřadu.V této situaci se jeví větší možnost
čerpání dotací prostřednictvím MAS (místní akční skupina). Starosta předložil návrh na
podání žádosti o dotaci na sekačku a další zařízení prostřednictvím MAS Mezi Úpou a
Metují. Jmenoval komisi ve složení Josef Kočí, Marcel Kočí, František Lexman a Libor
Mojžíš, která osloví firmy s poptávkou na sekačku a další zařízení k malotraktoru. Po
projednání ZO schválilo návrh na podání žádosti o dotaci na sekačku a další zařízení
k malotraktoru.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
13. Informace o stavbě přístřešku pro volnočasové aktivity a pořádání čarodějnic.
Stavba přístřešku je dokončena. Pořizovací náklady budou oproti rozpočtu vyšší, protože se
přistoupilo ke zvětšení plochy přístřešku. Oproti původnímu projektu byla do přístřešku
zavedena elektřina. Čarodějnice začnou tradičně průvodem, u sokolovny budou připraveny
hry pro děti a program zpestří reprodukovaná hudba.
Na vědomí
14. Digitalizace intravilánu. Starosta informoval o jednání s Katastrálním úřadem pro
Královéhradecký kraj, ve kterém předložil žádost o digitalizaci intravilánu obce. Digitalizace
pozemků uvnitř obce by do budoucna usnadnila projednávání změn územního plánu.
Digitalizaci provádí bezúplatně Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj. Nyní se čeká na
vyjádření této instituce.
Na vědomí
15. Žádost MAS Mezi Úpou a Metují o finanční dar. Starosta předložil žádost MAS
o finanční dar ve výši Kč 7 000,-- na zajištění vzdělávací, kulturní a poradenské činnosti
v rámci zpracování projektů v regionu. ZO schválilo finanční dar ve výši Kč 7 000,00.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
16. Nová obecně závazná vyhláška. Zastupitel Karel Novák předložil návrh na schválení
nové vyhlášky omezující hlučné práce o víkendu. Po projednání tohoto bodu bylo starostovi
uloženo, aby připravil návrh OZV omezující hlučné práce po celou neděli.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
Starosta: Mgr. Libor Mojžíš
Zapsala dne 3. 5. 2011
Ing. Marie Hanušová

Ověřil: Eva Hudečková
František Lexman

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Žernov
ze dne 28. 4. 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. zapisovatele Ing. Marii Hanušovou, ověřovatele Evu Hudečkovou a Františka Lexmana
2. program jednání s doplněnými body jednání:
- projednání zprávy p. Dománě k pozemku p.č. 478/1
- nabídka na zpracování žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova firmou Ing. Tomáš
Ruprich – dotační kancelář
- digitalizace intravilánu
- finanční dar na monitoring dotací
- projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky omezující hlučné práce o víkendu
3. upravené zadání Změny č. 3 územního plánu obce Žernov
4. rozpočtové opatření č. 1/2011
5. přidělení dotace z dotačního titulu č. 2 POV Královéhradeckého kraje, v částce
Kč 348 200,-- na akci „Výměna svítidel veřejného osvětlení v obci Žernov“
6. uzavření smlouvy o dílo na akci „Výměna svítidel veřejného osvětlení v obci Žernov“
s firmou Telkabel CR Náchod.
7. návrh na změnu pasportu vodovodu a kanalizací Královéhradeckého kraje týkající se
místní části Rýzmburk
8. podání žádosti o dotaci z PRV na výměnu oken a střešní krytiny v objektu obecního úřadu
a společně s tím na projekt víceúčelového hřiště s umělým povrchem u sokolovny a
trampolíny na dětském hřišti
9. neakceptovat nabídku na zpracování žádosti o dotaci z PRV firmou Ing. Tomáš Ruprich
– dotační a realitní kancelář z důvodu nevýhodných finančních podmínek pro obec
10. návrh na podání žádosti o dotaci na sekačku a další zařízení k malotraktoru
prostřednictvím MAS Mezi Úpou a Metují
11. finanční dar ve výši Kč 7 000,-- MAS Mezi Úpou a Metují na zajištění vzdělávací,
kulturní a poradenské činnosti v rámci zpracování projektů v regionu
12. vypracovat návrh nové obecně závazné vyhlášky omezující hlučné práce o víkendu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. zprávu pana Dománě, která se týká dělení pozemku p.č. 478/1 a je v souladu se Změnou
ÚP č. 2. Obě strany se nadále budou řídit změnou ÚP č. 2.
2. Informace o stavbě přístřešku pro volnočasové aktivity a pořádání čarodějnic
3. Informace o digitalizaci intravilánu
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
1. uzavřít smlouvu o dílo s firmou Telkabel CR na akci „Výměna svítidel veřejného osvětlení
v obci Žernov“
2. zajistit podání žádosti o dotaci z PRV na výměnu oken, střešní krytiny, víceúčelové hřiště
a trampolínu
3. připravit návrh OZV omezující hlučné práce po celou neděli.
4. podat návrh na změnu pasportu vodovodu a kanalizací KHK
5. zajistit podání žádosti o dotaci prostřednictvím MAS na sekačku a další zařízení
k malotraktoru
Starosta: Mgr. Libor Mojžíš

Zapsala dne 3. 5. 2011
Ing. Marie Hanušová

Ověřil: Eva Hudečková
František Lexman

