
V Žernovníku dne 18.9. 2009 

 
Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce 

Žernovník 
konaného dne 18. 9. 2009 

1) Zastupitelstvo obce Žernovník schvaluje odkoupení pozemků p.č. 
282/1, 283/25, 283/26  k.ú. Žernovník, o celkové výměře 1336 m² od 
manželů Hanzlových  za cenu 7Kč/ m².  

 
2) Zastupitelstvo obce Žernovník schvaluje nájem zemědělského 

pozemku část p.č. 253 o výměře 1240 m² za cenu 0,1Kč/ m² ročně. 
 
3) Zastupitelstvo obce Žernovník schvaluje nájem zemědělského 

pozemku část p.č. 253 o výměře 690 m² za cenu 0,1Kč/ m² ročně. 
 

4) Zastupitelstvo obce Žernovník schvaluje nájem zemědělského 
pozemku část p.č. 253 o výměře 1240 m² za cenu 0,1Kč/ m² ročně. 

 
5) Zastupitelstvo obce Žernovník schvaluje nájem  pozemku část            

p.č. 66 o výměře 2 m² za účelem reklamní plochy za cenu                     
100Kč/ m² ročně. 

 
6) Zastupitelstvo obce Žernovník schvaluje nájem  pozemku část            

p.č. 70/1 o výměře 2 m² za účelem reklamní plochy za cenu                     
100Kč/ m² ročně. 

 
7) Zastupitelstvo obce Žernovník schvaluje rozpočtové opatření č.3 –

dotaci na technické vybavení CzechPoint ve výši 79 800 Kč. 
 

8) Zastupitelstvo obce Žernovník schvaluje rozpočtové opatření č.4 – 
dotace na veřejné osvětlení a místní rozhlas 

 
9) Zastupitelstvo obce Žernovník schvaluje rozpočtové opatření č.5 – 

úpravy rozpočtu ve výši 123 300 Kč (výdaje i příjmy) 
 

10) Zastupitelstvo obce Žernovník schvaluje rozpočtové opatření č.6– 
úpravy rozpočtu ve výši 12 425 Kč (výdaje i příjmy) 

 
11) Zastupitelstvo obce Žernovník rozhodlo v  souladu  s  §  6 odst. 5  

písmene  a) stavebního zákona o pořízení změny č. 1 Územního 
plánu obce Žernovník, 
Zastupitelstvo obce Žernovník schvaluje v souladu s § 6 odst. 6 
písm. b) stavebního zákona Žádost o pořizování změny č. 1 ÚPO 
Žernovník; 
Zastupitelstvo obce Žernovník určuje v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) 
stavebního zákona zastupitele Ing. Vladimíra Novotného,  který 
bude spolupracovat s pořizovatelem.   

 
 
Ing. Roman Bartoš      Ing. Vladimír Novotný 
   starosta obce         místostarosta obce 
 
 
Vyvěšeno : 18.9.2009 
Sňato : 


