
 

Usnesení 
 

z veřejného zasedání zastupitelstva 
obce Žernovník konaného dne 

14.2. 2018 
 

 
Číslo:  
 

1. Zastupitelstvo obce Žernovník schvaluje program veřejného zasedání 

zastupitelstva dle pozvánky zveřejněné na úřední desce a v elektronické 

podobě – příloha č. 1 
 

2. Zastupitelstvo obce Žernovník bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1, 

závěrečnou zprávu o ukončení svazku Černohorsko a informaci o rozdělení 

likvidačního zůstatku 
 

3. Zastupitelstvo obce Žernovník schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti ve 

prospěch společnosti E.ON Distribuce a.s. na pozemku s p.č. 12 

v katastrálním území Žernovník u Černé Hory za cenu 1 200 ,- Kč bez DPH 

z důvodu umístění a provozování distribuční soustavy - kabel NN Bartoš 
 

4. Zastupitelstvo obce Žernovník schvaluje smlouvu se zhotovitelem na akci 
„Rekonstrukce požární nádrže Žernovník“ – stavební část s firmou Ing. 
Erik Homolka v ceně 522 344,- Kč bez DPH 

 
5. Zastupitelstvo obce Žernovník schvaluje smlouvu se zhotovitelem na akci 

„Rekonstrukce požární nádrže Žernovník“ – dodávka bazénu a filtrace 
včetně montáže s firmou DIAMANT Unipool s.r.o. v ceně 434 933,- Kč 

bez DPH 
 

6. Zastupitelstvo obce Žernovník schvaluje smlouvu s firmou Ing. Hynek 
Grünwald na výkon technického dozoru stavby pro veřejnou zakázku 

„Oprava chodníků a infastruktury 2018“ v ceně 94 600,- Kč včetně DPH 
 

7. Zastupitelstvo obce Žernovník schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti ve 

prospěch společnosti E.ON Distribuce a.s. na pozemku s p.č. 166 

v katastrálním území Žernovník u Černé Hory za cenu 1 000 ,- Kč bez DPH 

z důvodu umístění a provozování distribuční soustavy - kabel NN 
Bartošová 
 

8. Zastupitelstvo obce Žernovník schvaluje rozpočtové opatření č. 9 / 2017 - 
příloha č. 2 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  Mgr. Lucie Hofírková                                                                                            Josef Zvěřina 
místostarosta obce                                                                                  starosta obce Žernovník 
 
 
Vyvěšeno a zveřejněno v elektronické podobě umožňující dálkový přístup dne: 21.2. 2018 
Sňato dne: 4.4. 2018 



 

Pozvánka 
 

na veřejné zasedání 
zastupitelstva obce Žernovník, které se uskuteční 

 

ve středu 14.2. 2018 v 19:00 hod. 
 

v budově obecního úřadu 
 

 
 
Program:  
 

1. Zahájení 
2. Závěřečná zpráva svazku obcí černohorsko 
3. Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON přípojka NN Bartoš 
4. Smlouva se zhotovitelem přípravných prací - oprava nádrže 
5. Smlouva se zhotovitelem nádrže - oprava nádrže dolní 
6. Smlouva o výkonu technického dozoru staveb 
7. Různé 
8.  Diskuse 
9.  Usnesení a závěr 

 
 
 
 

Josef Zvěřina 
starosta obce Žernovník 

 
Vyvěšeno a zveřejněno dálkovým přístupem dne: 6.2. 2018 
 
Sňato dne: 14.2. 2018 



Licence: DVH1 UXNDR003  (01012017) 

 

 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ  č. 9/2017 
   

   
 Druh: 3 
 IČO: 00637289 
 Název: Obec Žernovník 
 
Datum dokladu: 2017/12/27 
Rozpočtové opatření č.9/2017 
- rozpočet obce se zvyšuje v příjmech - prodej dřeva 181 100,- 
- rozpočet obce se zvyšuje v příjmech - Svazek Černohorsko 100,- Kč 
- rozpočet obce se zvyšuje ve výdajích -  náklady na les  108 800,- 
- rozpočet obce se zvyšuje ve výdajích - kultura- dary, DHIM  3 900,- 
- rozpočet obce se zvyšuje ve výdajích - VO - el. energie   4 000,- 
- rozpočet obce se zvyšuje ve výdajích - PO rekonstrukce stříkačky 
spotřeba vody,el.energie  64 500,- 
- drobná úprava rozpočtu mezi jedn.položkami 

 Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org Md Dal 

 231  001031 5169     0,00  93 200,00  
 Rozpočtový reprezentant;-;Pěstební činnost;Nákup ostatních služeb;-;-;-;- 

 231   4116  000029014   15 600,00  0,00  
 -;Bez ODPA;Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu;-;Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B;-;- 

 231  001031 5139  000029014   0,00  15 600,00  
 Rozpočtový reprezentant;-;Pěstební činnost;Nákup materiálu j.n.;-;Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B;-;- 

 231  003392 5194     0,00  3 800,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Zájmová činnost v kultuře;Věcné dary;-;-;-;- 

 231  003392 5137     0,00  3 100,00  
 Rozpočtový reprezentant;-;Zájmová činnost v kultuře;Drobný hmotný dlouhodobý majetek;-;-;-;- 

 231  003392 5139     0,00  3 000,00- 
 Rozpočtový reprezentant;-;Zájmová činnost v kultuře;Nákup materiálu j.n.;-;-;-;- 

 231  003631 5154     0,00  4 000,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Veřejné osvětlení;Elektrická energie;-;-;-;- 

 231  005512 6129     0,00  57 500,00  
 Rozpočtový reprezentant;-;Požární ochrana - dobrovolná část;Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze;-;-;-;- 

 231  005512 5154     0,00  7 000,00  
 Rozpočtový reprezentant;-;Požární ochrana - dobrovolná část;Elektrická energie;-;-;-;- 

 231  006402 2226     100,00  0,00  
 Rozpočtový reprezentant;-;Finanční vypořádání minulých let;Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi;-;-;-;- 

 231  001031 2111     165 500,00  0,00  
 Rozpočtový reprezentant;-;Pěstební činnost;Příjmy z poskytování služeb a výrobků;-;-;-;- 

 231  002219 5021     0,00  500,00  
 Rozpočtový reprezentant;-;Ostatní záležitosti pozemních komunikací;Ostatní osobní výdaje;-;-;-;- 

 231  002219 5139     0,00  200,00  
 Rozpočtový reprezentant;-;Ostatní záležitosti pozemních komunikací;Nákup materiálu j.n.;-;-;-;- 

 231  002219 5171     0,00  700,00- 
 Rozpočtový reprezentant;-;Ostatní záležitosti pozemních komunikací;Opravy a udržování;-;-;-;- 

 231  002212 5169     0,00  10 100,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Silnice;Nákup ostatních služeb;-;-;-;- 

 231  002212 5171     0,00  10 100,00- 
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Silnice;Opravy a udržování;-;-;-;- 

 231  002310 5139     0,00  35 000,00- 
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Pitná voda;Nákup materiálu j.n.;-;-;-;- 

 231  002310 5171     0,00  35 000,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Pitná voda;Opravy a udržování;-;-;-;- 

 231  003745 5171     0,00  800,00- 
 Rozpočtový reprezentant;-;Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň;Opravy a udržování;-;-;-;- 

 231  003745 5175     0,00  800,00  
 Rozpočtový reprezentant;-;Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň;Pohoštění;-;-;-;- 

 231  002321 5171     0,00  165 600,00- 
 Rozpočtový reprezentant;-;Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly;Opravy a udržování;-;-;-;- 

 231  002321 6121     0,00  165 600,00  
 Rozpočtový reprezentant;-;Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly;Budovy, haly a stavby;-;-;-;- 
Součet za doklad : 181 200,00  181 200,00  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

Rozpočet obce se takto zvyšuje v příjmech   o  181 200,- Kč 

                        Ve výdajích   o  181 200,- Kč   

 

 

 

Rozpočtové opatření 9/2017 bylo schváleno starostou obce dne 27.12.2017 

           Josef Zvěřina-starosta obce 

       

    

Rozpočtové opatření 9/2017 bylo dáno na vědomí zastupitelstvu dne: 14.2. 2018 

 

 

 

Zveřejnění: 

- Na úřední desce dne 24.1. 2018 

- Na elektronické úřední desce dne: 24.1. 2018 

 




