Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Žernov
ze dne 9. 11. 2020
Přítomni dle prezenční listiny.
Omluveni: MUDr. Jiří Pácalt, Josef Knápek, Josef Kočí
Zahájení zasedání v 17:08 hod., zasedání bylo ukončeno v 19.25.
Zasedání moderoval starosta Mgr. Libor Mojžíš

1. Úvod. Starosta přivítal všechny přítomné i hosty.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatel – Ing. Marie Hanušová, ověřovatelé – Martina Zoufalová Tučková a Josef Čapek.
USNESENÍ č. 1: Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatele Ing. Marii Hanušovou,
ověřovatele Martinu Zoufalovou Tučkovou a Josefa Čapka.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0

3. Byl schválen program zasedání.
USNESENÍ č. 2: Zastupitelstvo městyse schválilo program zasedání.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0

4. Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva.
- změna ÚP č. 2 – úkol trvá (připomínky vzešlé po veřejném projednávání – CHKO připomínkuje
změnu na Pohodlí a Krajský úřad Královéhradeckého kraje uplatnil stanovisko k ochraně půdního
fondu)
- převod pozemku pč. 77/3 u bytovky ve vlastnictví SPÚ do majetku městyse (z vyjádření SPÚ
vyplývá, že převod předjednává přednostně s SBD Náchod)
- opravy studen – úkol trvá dle možností rozpočtu městyse. Studna na Račanech opravena na náklady
městyse, leží na hranici pozemku, není vyjasněn majitel studny
- žádost o dotaci TJ Sokol – úkol trvá
- vítání občánků se uskutečnilo individuálně
USNESENÍ č. 3:
na vědomí Pro 6, proti 0, zdržel se 0

5. Rozpočtové opatření č. 6 a 7/2020. Rozpočtová opatření schválil ve své pravomoci
starosta. RO jsou přílohou tohoto zápisu.
USNESENÍ č. 4: Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 a 7/2020.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0

6. Tvorba fondů. Pravidla tvorby peněžních fondů ukládají zastupitelstvu městyse každoročně
schválit výši rozpočtových prostředků vložených do fondů.
USNESENÍ č. 5: Zastupitelstvo městyse schvaluje pro rok 2020 převedení částky 100 000 Kč
z rozpočtových prostředků do Fondu obnovy majetku SDH.
Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
USNESENÍ č. 6: Zastupitelstvo městyse schvaluje pro rok 2020 jako zdroj fondu obnovy
vodohospodářského majetku příjem z pronájmu ve výši 63 000 Kč a rozpočtové příjmy obce ve
výši 43 000 Kč.
Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0

7. Plán inventur a inventurní komise. Zastupitelstvo projednalo plán inventur a zvolilo
předsedu a členy inventurní komise.
USNESENÍ č. 7: Zastupitelstvo městyse schválilo plán inventur a inventurní komisi ve složení
předsedkyně Mgr. Olga Mařáčková, členové Eliška Hamáčková, Marcel Kočí a Pavel Macháně.
Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0

8. Rozpočtové provizorium městyse Žernov na rok 2021.
Do schválení rozpočtu na rok 2021 se hospodaření městyse řídí posledním upraveným rozpočtem
předchozího roku 2020, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené
kompetentními orgány a hradit zakázky z uzavřených smluv.
USNESENÍ č. 8: Zastupitelstvo městyse schvaluje Rozpočtové provizorium městyse Žernov na
rok 2021.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0

9. Střednědobý výhled rozpočtu městyse. Bod bude projednáván v únoru 2021.
USNESENÍ č. 9:
na vědomí Pro 6, proti 0, zdržel se 0

10. Žádost obce Studnice na dopravní značení. Obec Studnice žádá o nové dopravní
značení na cestě u hřbitova a přes Dolce na Všeliby (v k.ú. Žernov).
USNESENÍ č. 10: Zastupitelstvo městyse neschvaluje umístění nového dopravního značení
(zákazových značek) na nové polní cesty.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0

11. Dodatek k OZV č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
třídění, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území
městyse Žernov.
USNESENÍ č. 11: Zastupitelstvo městyse souhlasí s dodatkem vyhlášky, kdy ceny za svoz
komunálního odpadu na rok 2021 se nezvyšují a zůstávají na úrovni roku 2020. Dodatek je
přílohou zápisu.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0

12. Manipulační plocha pro odpady u ZD. Ing. Hůlka představil projekt sběrného dvora,
který bude umístěn v prostoru mezi hřbitovem a ZD. Po připomínkách ještě doplnit místo na kontejner
na staré železo a zpevněnou plochu na uskladnění materiálu SDH. Pan Čapek a Kočí posoudí
funkčnost dosavadních kontejnerů na staré železo umístěných v areálu družstva. Ing. Hůlka dopracuje
projekt sběrného dvora do Vánoc.
USNESENÍ č. 12: Zastupitelstvo městyse bere na vědomí stávající projektové práce na sběrném
dvoru a souhlasí s provedení akce v roce 2021.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0

13. Podání žádosti do POV KHK 2021. Projekt Velká náves a manipulační
plocha na odpady.
USNESENÍ č. 13: Zastupitelstvo městyse souhlasí s podáním žádosti do POV KHK na rok 2021
– Velká náves a manipulační plocha pro odpady.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0

14. Kulturní a sportovní akce 2020 a 2021.
rozsvěcení stromu se uskuteční bez účasti občanů doprovázené dětským kulturním programem
z místního rozhlasu
12. 6. 2021 Žernovský bajk
28. 8. 2021 Sousedská

USNESENÍ č. 14:
na vědomí Pro 6, proti 0, zdržel se 0

15. Informace místostarostky.
a) Údržba stromořadí Šřaňka. V rámci poptávkového řízení vybrána firma s nejnižší nabídkou
za 97 tis. na odborný prořez topolů. Firma provede prořez v listopadu a sama zajistí zabezpečení
cesty (zákaz vjezdu). Firma rovněž zajistí snížení vršků vzrostlých stromů, které brání ve výhledu
z rozhledny.
USNESENÍ č. 15: Zastupitelstvo městyse souhlasí s výsledky poptávkového řízení a pověřuje
místostarostku, aby jednala s firmou EVERWOOD GARDEN.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0

b) Kácení topolů na Rýzmburku. Městys podal žádost na krajský úřad ve věci kácení 8
topolů. Proběhlo šetření na místě. Písemné vyjádření bude zasláno ve stanovené lhůtě. V případě
kladného vyřízení městys zajistí pokácení topolů a následnou náhradní výsadbu švestkou.

c) Vyřezávání náletů. Pan Jiránek provede vyřezání náletů od Koruny k přírodní památce na
Rýzmburku.
USNESENÍ: č. 16
na vědomí Pro 6, proti 0, zdržel se 0

d) Úprava jízdního řádu. Na žádost městyse provedl kraj změnu odjezdu autobusů z České
Skalice (posunutí směrem k 13:00), která je podmíněna spoluúčastí městyse ve výši 18 434 Kč zatím
na zkušební dobu.
USNESENÍ č. 17: Zastupitelstvo městyse schvaluje transfer Královéhradeckému kraji na
zajištění dopravní obslužnosti ve výši 18 434 Kč. Rozpočtová změna č. 8/2020 zvýšení
paragrafu 2292 a pol. 5323 o 18 434 Kč.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0

16. Příprava rozpočtu. Ze strany zastupitelů nebyl podán žádný další konkrétní námět
k sestavení rozpočtu na rok 2021. V lednu bude finanční komise sestavovat návrh rozpočtu na rok
2021 s předpokládaným schválením během února 2021.
USNESENÍ č. 18:
na vědomí Pro 6, proti 0, zdržel se 0

17. Hasičská zbojnice. Původní záměr na nákup velké cisterny je zrušen. Na variantě
prodloužení hasičské zbrojnice se dále pracuje, ale znovu je třeba posoudit smysluplnost. Dle sdělení
zástupce HZS nelze počítat se zařazením jednotky do JPO III, tudíž hasiči nebudou pořizovat velkou
cisternu. Pro pořízení menší cisterny je nutné, aby hasiči předložili požadované parametry nového
vozu, dle kterých bude zahájeno poptávkové řízení. Pro pořízení nového vozu tvoří městys od roku
2017 Fond obnovy. V roce 2021 dosáhne výše fondu 500 tis.
USNESENÍ č. 19:
na vědomí Pro 6, proti 0, zdržel se 0

18. Kulturní centrum Žernov sokolovna. Ing. Hůlka představil varianty rekonstrukce
současné sokolovny. Situace s čerpáním dotace je složitá. Podmínkou dotací z MMR je vždy po dobu
5 let nemožnost pronájmu z důvodu podnikání. Dotace z POV KHK vyžadují vysokou míru
spoluúčasti.
USNESENÍ č. 20: Zastupitelstvo městyse souhlasí se záměrem pokračovat v rekonstrukci
sokolovny, preferuje variantu č. 2 studie a pověřuje starostu vyvěsit záměr na směnu
dotčených pozemků s TJ Sokol.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0

19. Žádost ZKO a Dog Race z.s. o příspěvek a povolení závodů.
a) závod Dog Race (s možností využívat sokolovnu) – 20.8.2021 noční závod,21.8.2021 denní závod,
11.12.2021 denní závod
b) příspěvek ZKO 17 000 Kč
c) příspěvek Dog Race 5 000 Kč
USNESENÍ č. 21: Zastupitelstvo městyse schvaluje pořádání závodů Dog Race v uvedených
termínech.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 22: Zastupitelstvo městyse schvaluje příspěvek ZKO Rýzmburk ve výši 17000 Kč
a pověřuje starostu k uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutou dotaci.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 23: Zastupitelstvo městyse schvaluje příspěvek Dog Race z.s. ve výši 6 000 Kč a
pověřuje starostu k uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutou dotaci.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0

Informace starosty: Nepřítomnost od 19. 11. do 10. 12. 2020
Další zasedání ZO bude dne 8. 2. 2021
DISKUZE: Zastupitelka Zoufalová připomněla nutnost prořezat vrbu a jasan na Starém kopci. Tato
akce se přesouvá na rok 2021.
Oprava místní komunikace Na Račanech – zatím není vydáno kolaudační rozhodnutí.

Mgr. Libor Mojžíš, starosta městyse

Zapsala dne 12. 11. 2020
Ing. Marie Hanušová

Ověřil: Martina Zoufalová Tučková
Josef Čapek

