Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Žernov

ze dne 3. 12. 2018
Přítomni dle prezenční listiny. Omluvena Eliška Hamáčková. Zahájení zasedání v 18:00 hod.,
zasedání bylo ukončeno v 20:20 hod.
Zasedání moderoval starosta Mgr. Libor Mojžíš.
hosté 3

1. Úvod. Starosta přivítal všechny přítomné i hosty.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatel - Ing. Marie Hanušová; ověřovatelé – Josef Čapek, MUDr. Jiří Pácalt
USNESENÍ č. 1: Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatele Ing. Marii Hanušovou,
ověřovatele Josefa Čapka a MUDr. Jiřího Pácalta.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

3. Byl schválen program zasedání s těmito doplněnými body
a) Žádost o příspěvek na dopravu NONA 92, o.p.s.
b) Žádost pana Hamáčka o odkoupení nepotřebných dlaždic z uličky
c) Smlouva o bezúplatném převodu majetku SO ÚPA
d) Vstup do MAS Mezi Úpou a Metují
USNESENÍ č. 2: Zastupitelstvo městyse schvaluje program zasedání s doplněnými body
jednání.
Pro 8 proti 0, zdržel se 0

4. Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval dva členy zastupitelstva Martinu
Zoufalovou – Tučkovou a MUDr. Jiřího Pácalta ke složení slibu, z důvodu nepřítomnosti na ustavujícím
zasedání. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit
slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v
zájmu městysu Žernov a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval
přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném
archu.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

5. Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na předsedu finančního výboru. Člen
zastupitelstva Mgr. Libor Mojžíš navrhl zvolit předsedkyní finančního výboru Martinu Zoufalovou –
Tučkovou.
USNESENÍ č. 3: Zastupitelstvo městysu Žernov volí předsedkyni finančního výboru paní Martinu
Zoufalovou – Tučkovou.
Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

6. Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na předsedu kontrolního výboru. Člen
zastupitelstva Mgr. Libor Mojžíš navrhl zvolit předsedou kontrolního výboru MUDr. Jiřího Pácalta.
USNESENÍ č. 4: Zastupitelstvo městysu Žernov volí předsedu kontrolního výboru MUDr. Jiřího
Pácalta.
Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

7. Oznámení starosty.
Starosta oznámil, že bude dlouhodobě nepřítomen a pověřuje místostarostku Mgr. Olgu Mařáčkovou
k jeho zastupování.
USNESENÍ č. 5:
na vědomí Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

8. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
a) směna pozemků s panem Hepnarem – úkol trvá
b) změna systému vytápění obecního úřadu – podána objednávka, dokončen projekt, podána žádost
o dotaci
c) vyhláška o místních poplatcích – bude znovu projednána
d) knihovna – dva noví knihovníci začali pracovat
e) podpisové vzory pro katastr – zatím úkol trvá
USNESENÍ č. 6:
na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0

9. Rozpočtové opatření č. 11, 12 a 13/2018.
USNESENÍ č. 7: Starosta ve své pravomoci schválil rozpočtová opatření č. 11 a 12/2018, která
jsou přílohou tohoto zápisu.
na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 8 Zastupitelstvo městysu schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2018
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
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10. Rozpočtové provizorium.
Do schválení rozpočtu na rok 2019 se hospodaření městysu řídí posledním upraveným rozpočtem
předchozího roku 2018, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené
kompetentními orgány a hradit zakázky z uzavřených smluv.
USNESENÍ č. 9: Zastupitelstvo městysu schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2019.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

11. Střednědobý výhled rozpočtu.
Bod nebude projednáván. Zůstává v platnosti schválený střednědobý výhled rozpočtu.2020 – 2022.
USNESENÍ č. 10:
na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0

12. Odměny neuvolněných zastupitelů v roce 2019.
Novela nařízení vlády č. 318/2017 o výši odměn zastupitelstev ÚSC
USNESENÍ č. 11: Zastupitelstvo městysu Žernov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva městysu ve výši 23 432 Kč za měsíc a odměnu za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva městysu ve výši 21 089 Kč za měsíc Odměna bude
poskytována od 1. 1. 2019.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 12: Zastupitelstvo městysu Žernov schvaluje uzavření dohody o provedení práce
se zastupitelem Josefem Kočí na správcovství sokolovny a práce na veřejné zeleni.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

13. Vyhláška o místních poplatcích.
Odbor dozoru MV neschválil OZV č. 1/2018. Vypracováno nové znění vyhlášky. Navrhovaný poplatek
ze psa je 100 Kč za rok. Pronájem parkovacích míst bude řešen formou nájemní smlouvy.
USNESENÍ č. 13: Zastupitelstvo městysu Žernov schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018
o místním poplatku ze psů
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 14: Zastupitelstvo městysu Žernov schvaluje záměr na pronájem parkovacích
odstavných míst na malé návsi.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

14. Odpadové hospodářství.
Informace místostarostky o finanční situaci odpadového hospodářství. V roce 2024 konec skládkování
komunálních odpadů. Poplatky za svoz komunálního odpadu zůstávají ve výši předchozího roku 2018.
Plocha pro ukládání odpadu u rozhledny bude oplocena, probíhá územní řízení. Bude fungovat jako
sběrný dvůr pro bio odpad a dle potřeby pro další tříděný odpad – kov, hliník.
USNESENÍ č. 15: Zastupitelstvo městysu Žernov schvaluje dodatek na rok 2019 k OZV vyhlášce
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu, který je přílohou tohoto zápisu.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

15. Pronájem pozemků městysu 312/1 a 1397 v k.ú. Žernov u České Skalice a
2031/0 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce.
Vyvěšen záměr. Přihlásili se dva zájemci. Zemědělské družstvo Žernov podalo nabídku na všechny tři
pozemky, pan Josef Lexman podal nabídku na pozemek 2031/0.
USNESENÍ č. 16: Zastupitelstvo městysu Žernov ruší záměr na pronájem pozemků a schvaluje
zveřejnění nových záměrů na pronájmy pozemků 312/1 a 1397 v k.ú. Žernov u České Skalice,
2031/0 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

16. Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno na ppč. 1498 v k.ú. Žernov u
České Skalice a zvláštní užívání komunikace.
USNESENÍ č. 17: Zastupitelstvo městysu Žernov schvaluje zřízení věcného břemene na ppč.
1498 v k.ú. Žernov u České Skalice za celkovou cenu 2 250 Kč pro vedení nízkého napětí. Dále
schvaluje zvláštní užívání místní komunikace (starý kopec) ppč. 1524 v k. ú. Žernov u České
Skalice.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

17. Dotace 2019.
Ulička – vysoutěžený dodavatel a podaná žádost o dotaci.
Místní komunikace – vysoutěžený dodavatel, v roce 2019 pokračovat další etapou rekonstrukcí MK,
podat žádost o dotaci z POV MMR a POV Královéhradeckého kraje.
Náves – realizace se odkládá na rok 2020.
USNESENÍ č. 18: Zastupitelstvo městysu Žernov schvaluje podání žádostí o dotace na projekt
Úprava místních komunikací z POV MMR a POV Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu
Libora Mojžíše nebo místostarostku Olgu Mařáčkovou k podání žádosti.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

18. Změna ÚP Žernov č. 2.
Manželé Krausovi žádají o změnu územního plánu pro zařazení nových pozemků do zastavitelného
území. Z jejich strany jsou připraveny všechny podklady k podání žádosti o změnu územního plánu ve
zkráceném řízení.
USNESENÍ č. 19: Zastupitelstvo městyse Žernov schvaluje pořídit změnu č. 2 ÚP Žernov
zkráceným postupem.
Pro 6, proti 0, zdržel se 2 (Pácalt, Mařáčková)
USNESENÍ č. 20: Zastupitelstvo městysu Žernov schvaluje určeného zastupitele pro spolupráci
s pořizovatelem na Změně č. 2 ÚP Žernov starostu městyse Mgr. Libora Mojžíše.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ 21: Zastupitelstvo městysu schvaluje, aby zpracovatelem změny bylo projektové
středisko SÚRPMO s tím, že náklady na projektové práce budou hradit Tomáš a Lenka
Krausovi, bytem Žernov č.p. 141.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 22: Zastupitelstvo městysu pověřuje stavební komisi k bližšímu specifikování
změny č. 2 ÚP a všech potřebných podmínek, včetně regulativů. Do změny budou zahrnuty
pozemky p.č. 1431 a 1427, k.ú. Žernov jako plochy určené k výstavbě rodinných domů.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

19. ŽERNOVSKÝ BAJK. Pořádání v roce 2019.
USNESENÍ č. 23: Zastupitelstvo městysu Žernov schvaluje pořádání ŽERNOVSKÉHO BAJKU
v roce 2019.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 24: Zastupitelstvo městysu Žernov pověřuje starostu k podání žádosti o dotaci na
Královéhradecký kraj na akci ŽERNOVSKÝ BAJK 2019.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

20. Žádost o poskytnutí příspěvku.
Nezisková organizace Nona 92 o.p.s. požádala o příspěvek na dopravu dvou dětí ze Žernova v částce
6004,- Kč.
USNESENÍ č. 25: Zastupitelstvo městysu Žernov schvaluje finanční dar organizaci NONA 92
o.p.s. ve výši 6004 Kč na dopravu dvou dětí ze Žernova.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

21. Žádost o odprodej nepotřebných dlaždic z uličky.
Pan Hamáček podal žádost o případný prodej nepotřebných dlaždic z uličky po její rekonstrukci.
USNESENÍ č. 26: Zastupitelstvo městysu Žernov schvaluje odprodej nepotřebného materiálu –
dlaždic v ceně 30 Kč za kus panu Hamáčkovi.

Pro 8, proti 0, zdržel se 0

22. Bezúplatný převod majetku.
V roce 2013 byl SO ÚPA pořízen v rámci projektu „Zpracování digitálního povodňového plánu,
vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému“ pořízen digitální povodňový plán a bezdrátový
rozhlas. Po uplynutí 5 let bude tento majetek bezúplatně převeden do majetku městysu.
USNESENÍ č. 27: Zastupitelstvo městysu Žernov schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu
majetku, který se týká varovného a vyrozumívacího systému vybudovaného na území obce a
digitálního povodňového plánu vytvořeného pro území obce.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

23. Vstup do MAS Mezi Úpou a Metují.
Jedná se o zapsaný spolek, který sdružuje podnikatele, právnické osoby, zemědělce, samosprávy a
neziskové organizace za účelem rozvoje celého regionu. Žadatelé z území mezi Úpou a Metují mohou
podávat žádosti o dotace v rámci tří operačních programů (PRV, IROP a OZP). Členský příspěvek
1 000 Kč za rok.
USNESENÍ č. 28: Zastupitelstvo městysu Žernov schvaluje vstup městysu Žernov do Místní akční
skupiny Mezi Úpou a Metují, z.s.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

Termíny: Finanční výbor: 14. 1. 2019
Zastupitelstvo: 4. 2. 2019

Mgr. Libor Mojžíš, starosta obce

Zapsala dne 4. 12. 2018
Ing. Marie Hanušová

Ověřil: Josef Čapek
MUDr. Jiří Pácalt

