
 

Usnesení 
 

z veřejného zasedání zastupitelstva 
obce Žernovník konaného dne 

20. 3. 2019 
 

 
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 schvaluje textovou část zápisu do kroniky za rok 

2018. 
 

3. Zastupitelstvo obce Žernovník schvaluje OZV 1/2019 o dodržování nočního klidu. 
Příloha č. 2. 

 
4. Zastupitelstvo obce Žernovník schvaluje OZV 2/2019, kterou stanovuje systém 

komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a 
obnově veřejné zeleně na území obce. Příloha č. 3. 

 
5. Zastupitelstvo obce Žernovník bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2019.             

Příloha č. 4. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Mgr. Šárka Novotná                                                                                    Ing. Tomáš Dudek 
místostarosta obce                                                                                  starosta obce Žernovník 

 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno a zveřejněno v elektronické podobě umožňující dálkový přístup dne: 28. 3. 2019 
Sňato dne: 



 
 

 
 

 

. 2019 v 19:00 hod. 
 

 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Program: 
 
 1.  
  kronice za rok 2018 
  
 , kterou se stanov   

 
 5. Dotace JMK   
 6.  1/2019 
 7  
 8. Diskuse 
 9  
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
         
                
 
 
 
 
 

: 13. 3. 2019 



 
 

 

Obec Žernovník 
Zastupitelstvo obce Žernovník 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, 
 kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného 

kompostu k údržb ě a obnov ě veřejné zelen ě na území obce    

 

 

Zastupitelstvo obce Žernovník se na svém zasedání dne 20. 3. 2019 usnesením č. 4 

usneslo vydat na základě § 10a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) 

a § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

 

Čl. 1 

Sběr a shromaž ďování rostlinných zbytk ů  

 

Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce v období od 1. dubna do 

31. října lze odkládat na vymezené ploše nebo do kontejnerů určených pro kompostování 

rostlinných zbytků, a to na pozemku p. č. 248/1 v k. ú. Žernovník u Černé Hory. 

 

 

Čl. 2 

Způsob využití zeleného kompostu 

 

Obec využívá zelený kompost k údržbě a obnově veřejné zeleně v obci.   

 

 

Čl. 3 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. dubna 2019. 

 
 
 
………………………………..  …………………………………  
Mgr. Šárka Novotná  
Místostarostka 

Ing. Tomáš Dudek  
starosta  

 
 
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 28. 03. 2019  
Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.  
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 11. 04. 2019 



 

 

OBEC ŽERNOVNÍK 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 

o nočním klidu 
___________________________________________________________________________ 

 
Zastupitelstvo obce Žernovník se na svém zasedání dne 20. 3. 2019 usnesením č. 3 usneslo vydat na 
základě ustanovení § 10 písmo d) a ustanovení § 84 odst. 2 písmo h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona                  
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:  

 
ČI. 1 

Předmět 
 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba 
nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon. 
 

Čl. 2 
Doba nočního klidu 

 
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22 hodiny do 6 hodiny.1 
 
 

Čl. 3 
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo 

žádnou 
 
1) Doba nočního klidu se vymezuje od 3:00 do 6:00 hodin, a to v následujících případech:  
a)  
v sobotu dne 15. 6. 2019 z důvodu konání taneční zábavy, skupina Arkus, pořadatel SDH Žernovník    
             
v sobotu  dne 29. 6. 2019 z důvodu konání taneční zábavy, skupina Prorock, pořadatel SDH Žernovník  
  
v sobotu dne 13. 7. 2019 z důvodu konání taneční zábavy, skupina Prorock, pořadatel SDH Žernovník 
   
pátek dne 9. 8. 2019 z důvodu konání taneční zábavy, skupina Arkus, pořadatel SDH Žernovník  
 
v sobotu dne 10. 8. 2019 z důvodu konání taneční zábavy, skupina Trio Kent, pořadatel SDH a obec  
 
 sobotu dne 31. 8. 2019 z důvodu konání taneční zábavy, skupina Prorock, pořadatel MS Lubě 
 



 

 

1 dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona Č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 
platí, že: "Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou 
vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné 
akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. "  
*obec v obecně závazné vyhlášce uvede konkrétní datum a dále uvede důvod konání, tedy z důvodu 
konání konkrétní akce (např. společenské nebo rodinné akce). 
** obec v obecně závazné vyhlášce uvede název konkrétní tradiční slavnosti/akce nadregionálního 
významu konané v obci, a to pouze v případě, že není znám žádný konkrétní  termín. 
 
b) v noci z 31. prosince na 1. ledna;  
c) v době konání těchto tradičních slavností (např. Masopust, Pálení čarodějnic, Svatovavřinecká 
pouť)* * 

 2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1c této obecně závazné vyhlášky 
bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.  
3) Doba nočního klidu se vymezuje od 00:00 do 6:00 hodin, a to v následujících případech:  
Soukromé akce občanů, podnikatelů s trvalým pobytem v obci Žernovník, místních spolků, které 
budou řádně nahlášeny 15 dní před konáním akce a zveřejněny na úřední desce obce Žernovník. 
 

ČI. 4 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
 
………………………………………………………    ………………………………………………………… 
 Mgr. Šárka Novotná      Ing. Tomáš Dudek 
           místostarosta               starosta 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 28. 03. 2019  
Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.  
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 11. 04. 2019 



Licence: DVH1 UXNDR003  (01012018) 

 

 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č 1/2019 
  * Výpis zápisů 

 Číslo: 000000001 
 Druh: 3 
 IČO: 00637289 
 Název: Obec Žernovník  
 

Datum dokladu: 2019/02/01 

Rozpočtové opatření č. 1/2019 
rozpočet se zvyšuje v příjmech- dotace JMK na výkon místní správy      65 400,- 
rozpočet se zvyšuje ve výdajích - platby  DPH                           41 400,- 
rozpočet se zvyšuje ve výdajích - krizová rezerva § 5213                100 000,- změna rozpoč.skladby 
rozpočet se snižuje ve výdajích - ochrana obyvatelstva § 5212         - 100 000,- 
rozpočet se zvyšuje ve výdajích - bezpečnost a pořádek § 5311           4 000,- 
rozpočet se zvyšuje ve výdajích - vratky dotace na volby                 13 300,- 
rozpočet se zvyšuje ve výdajích - vratky dotace na volby                  6 700,- 

 Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org Md Dal 

 231   4112     65 400,00  0,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Bez ODPA;Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu;-;-;-;- 

 231  006399 5362     0,00  41 400,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Ostatní finanční operace;Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu;-;-;-;- 

 231  005212 5901     0,00  100 000,00- 
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Ochrana obyvatelstva;Nespecifikované rezervy;-;-;-;- 

 231  005213 5903     0,00  100 000,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Krizová opatření;Rezerva na krizová opatření;-;-;-;- 

 231  005311 5169     0,00  4 000,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Bezpečnost a veřejný pořádek;Nákup ostatních služeb;-;-;-;- 

 231  006402 5364  000098187   0,00  13 300,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Finanční vypořádání minulých let;Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů 

ÚÚ;-;Účel. dot. na výdaje při volbách do zast.obcí;-;- 

 231  006402 5364  000098008   0,00  6 700,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Finanční vypořádání minulých let;Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů 

ÚÚ;-;Volby prezidenta;-;- 

Součet za doklad : 65 400,00  65 400,00  
 Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. 

 
   Rozpočet obce se takto zvyšuje v příjmech o  65 400,00 

ve výdajích o    65 400,00 
 
Rozpočtové opatření č 1/2019 bylo schváleno  starostou obce dne:  1.2.2019 
 
Rozpočtové opatření č 1/2019 bylo dáno na vědomí zastupitelstvu  obce dne: 20. 3. 2019 
 
 
 
 
Rozpočtové opatření bylo zvěřejněno:  
 
Na úřední desce dne:     1. 2. 2019 
 
Na elektronické úřední desce dne     1. 2. 2019 
 
 

 


