ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OBCE ŽERNOVICE
V ROCE 2019
Finance:
Obec měla schválený nevyrovnaný rozpočet. Příjmy 3.880.00,-Kč a výdaje 6.880.000,-Kč.
Skutečnost k 31.12.2019 co se příjmů týká je 8.823.173,53 Kč, ve výdajích se jedná o částku
8.419.934,74 Kč.
Bylo provedeno celkem 13 rozpočtových opatření.
Obec má u peněžních ústavů zřízeno celkem 5 účtů (1 běžný účet, 1 spořicí účet, 1 účet u
ČNB, 1 termínovaný vklad, 1 termínovaný vklad s výpovědní lhůtou). Dále pak obec vložila
částku 1.000.000 Kč do podílových listů.
Finanční prostředky na účtech k 31.12.2018 činily 9.575.969,97 Kč a k 31.12.2019 činily
9.989.429,76 Kč (rozdíl + 413.459,79 Kč).
Dotace:
Obec čerpala celkem 3 dotace v celkové výši 2.884.606,- Kč. A další dotace na výkon státní
správy a na zajištění voleb.
Neinvestiční dotace pro jednotky požární ochrany, kdy poskytovatelem byl Jihočeský kraj.
Pořídli jsme osvětlovací balon za částku 58.564,-Kč (30.000,- Kč dotace, 24.564,- Kč vlastní
podíl).
Z Programu obnovy venkova jsme čerpali investiční dotaci na pořízení malotraktoru
s příslušenstvím (radlice, sypač). Celkové výdaje na tuto akci činily 779.240,-Kč (300.000,Kč dotace, 479.240,-Kč vlastní podíl).
Dotace od Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Vodojem a posílení vodních zdrojů
v obci Žernovice“. Celkové výdaje dle Smlouvy o dílo činily 3.188.270 Kč (2.550.616,-Kč
dotace, 637.654,- Kč vlastní podíl).
Dotace ze státního rozpočtu na zajištění voleb do Evropského parlamentu ve výši 29.000,-Kč,
vyčerpáno bylo 23.845,-K.
Stát nám poskytl dotaci na výkon státní správy ve výši 65.800,-Kč
Obec poskytla finanční dar Mysliveckému spolku Nebahovy ve výši 5.000,-Kč, Jihočeskému
centru pro zdravotně postižené a seniory Prachatice ve výši 1.000,-Kč a Hospicu sv. J. N.
Neumanna ve výši 5.000,-Kč.
Sboru dobrovolných hasičů (hasiči, hasiči-sportovci, mladí hasiči, prostě všichni dobrovolní
hasiči celkově krom jednotky požární ochrany obce) obec Žernovice přispěla částkou 65.708,Kč. (pronájem TOI TOI, materiál, praní ubrusů, oprava stříkačky, ceny do soutěží). Dále
15.676,92 Kč obec zaplatila za naftu do hasičského auta. Spolu s hasiči obec finančně zajistila
některé kulturní akce v obci, kdy finanční podíl obce na tyto akce činil 15.403,-Kč (Masopust,
MDŽ).
Prodej, pronájem:
Obec v roce 2019 uskutečnila 2 směny pozemků (směnila svých 850 m2 za 476 m2), 4
prodeje pozemků (celkem bylo prodáno 1180 m2), 1 nákup pozemku (získali jsme 2978 m2),
obdržela 2 dary pozemků (celkově 425 m2). Dále pak obec vypověděla 7 nájemních smluv na
pozemky a opětovně uzavřela 7 pachtovních smluv.
31x došlo k pronájmu sálu kulturního domu, a to jak za účelem akcí pořádaných místními
organizacemi, obcí, tak za účelem konání soukromých akcí.

Zastupitelstvo:
Zastupitelstvo obce se sešlo celkem 11x. Účast zastupitelů na zasedáních, je téměř
stoprocentní, pokud je někdo nepřítomen, vždy je řádně omluven. Zastupitelstvo přijalo
celkem 114 usnesení. Kontrolní výbor se sešel 2x, finanční výbor 3x.
Kontroly:
V průběhu roku byla obec několikrát kontrolována.
Dvě kontroly provedl kontrolní výbor, tři finanční výbor.
Zaměstnanci Krajského úřadu Jihočeského kraje provedli přezkoumání hospodaření obce za
rok 2018 a dále pak dílčí přezkoumání hospodaření obce za část roku 2019. Při provedených
kontrolách nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
VZP ČR provedla kontrolu povinností zaměstnavatele – bez závad.
OSSZ provedla kontrolu odvodů sociálního pojištění – bez závad.
Hasičský záchranný sbor ve spolupráci s ORP Prachatice provedl kontrolu dodržování
krizového zákona – bez závad.
Obyvatelstvo:
Počet obyvatel k 31.12.2019 byl 314, z toho 5 osob je hlášeno na adrese Žernovice 65, což je
ohlašovna obecního úřadu. V roce 2019 se narodil 1 občánek, 1 občan zemřel, 3 osoby se
přistěhovaly.
Nebylo přiděleno žádné číslo popisné.
Odpady:
Obec je již několik let zapojena do systému shromažďování a třídění odpadů. Naši obyvatelé
třídí sklo čiré, sklo barevné, plast, papír a domovní odpad. Tyto odpady jsou shromažďovány
do kontejnerů a popelnic a pravidelně vyváženy a likvidovány. Dále občané využívají služeb
sběrného dvora.
Sklo – celkem bylo vyvezeno 8 kontejnerů skla barevného o hmotnosti 1,777 tuny a 8
kontejnerů skla bílého o hmotnosti 2,044 tuny, celkem tedy 3,821 tuny, za což obec zaplatila
4.260,40 Kč.
Plast – celkem bylo vyvezeno 177 kontejnerů plastů, celkem 3,961 tuny, za což obec zaplatila
54.306,80 Kč.
Papír – celkem bylo vyvezeno 97 kontejnerů papíru, celkem 3,498 tuny, za což obec zaplatila
25.821,-Kč.
Směsný odpad - bylo vyvezeno 1025 popelnic a 3 kontejnery, celkem 27,78 tuny, za což obec
zaplatila 69.346,-Kč.
Ostatní odpad, který byl odvezen do sběrného dvora (bioodpad, dřevo, cihly, objemný odpad,
polystyren, kovový odpad znečištěný, rozpouštědla, papír), celkem 8,715 tuny, za což obec
zaplatila 16.192,94 Kč.
Za možnost využívání sběrného dvora obec zaplatila Městu Prachatice 18.271,-Kč.
Celkové množství takto vytříděných odpadů je 47,775 tuny.
Výdaje obce na nakládání s odpady činily v roce 2019 částku 188.198,14 Kč.
Příjmy obce za známky na popelnice činily 49.300,-Kč a příjmy od EKOKOMu za zpětný
odběr odpadů činily 37.322,-Kč. Příjmy celkem 86.622,-Kč. Z toho je zřejmé, že obec na
likvidaci odpadů doplatila 101.576,14 Kč.
Pouze 6 majitelů nemovitostí si nesplnilo svou povinnost a nezakoupilo si lístky na popelnice.
Z toho jsou 2 nemovitosti zcela neobydlené a ani k rekreačním účelům nevyužívané a 1
rekreační objekt velmi málo využívaný. 3 majitelé nemovitostí známky nezakoupili, na

upomínky nereagovali. Všichni ostatní si známky zakoupili, i když ne všichni dobrovolně.
Někteří stále nechtějí pochopit, že musejí platit za likvidaci odpadů. A částku 200,-Kč uhradí
až po obdržení upomínky.
Zimní údržba:
Náklady na zimní údržbu činily 11.382,-Kč - posypová sůl, 21.460,-Kč - hrnutí sněhu.
Pitná voda:
Obec provozuje vodovod, snaží se udržovat dobrou kvalitu pitné vody. V loňském roce
provedla hygienická stanice celkem 4 rozbory vody a všechny vzorky vyhovovaly. Voda ani
v jednom případě neobsahovala žádné bakterie a nečistoty. Výdaje na pitnou vodu výrazně
vzrostly. To bylo způsobeno stavbou nového vodojemu a nové vodovodní soustavy. Jen pro
informaci některé výdaje: 23.413,75 Kč za rozbory vody, 8.240,-Kč za zpracování nového
Provozního řádu vodovodu Žernovice, 27.104 Kč za geodety, 63.799,70 Kč za redukční ventil
na novém řádu, 151.494 Kč za různé posudky, poplatky, vynětí z půdního fondu, stavební a
autorský dozor, posudky k dotaci a jiné, vlastní náklady stavby dle Smlouvy o dílo
3.245.112,75 Kč a ještě mnoho dalších výdajů. Příjmy za odběr pitné vody činily 42.130,-Kč.
Přestupky:
Na projednávání přestupků má obec uzavřenu veřejnoprávní smlouvu s Městem Prachatice.
Dle této smlouvy za nás přestupková komise Města Prachatice projednává přestupky spáchané
na území naší obce a my máme povinnost za každý projednaný přestupek uhradit částku 900,Kč. V roce 2019 byl projednáván 1 přestupek.
Realizované akce, nákupy:
Pingpongové stoly – 14.800,-Kč
Úprava šatny a schody na pódium – 18.150,-Kč
Změna č. 1 územního plánu – 70.180,-Kč
Pořízení lednice do sálu – 12.490,-Kč
Pořízení malotraktoru s radlicí a sypačem – 779.240,-Kč
Vlajka, znak, odznaky – 113.000,-Kč
Nový vodojem a vodovod – 3.245.112,75 Kč
Redukční ventil na vodovodní řád – 63.799,-Kč
Tepelná čerpadla pro hospodu a sál – 558.564,-Kč
Osvětlovací balon pro hasiče – 58.564,-Kč
Dopravní zrcadlo – 9.279,-Kč
Přívěs za traktor – 86.394,-Kč
Solární lampy veřejného osvětlení – 120.007,-Kč
a mnoho dalších akcí a s tím spojených výdajů.
Obec uspořádala pro děti dětský den s lezeckou stěnou. Další vydařenou akcí bylo zapojení se
do celorepublikové akce Česko zpívá koledy a předvánoční posezení s hudebním
vystoupením smíšeného pěveckého sboru Česká píseň. Obec uspořádala obecní slavnost u
příležitosti udělení znaku naší obci. Při této akci bylo divadlo pro děti, beseda s Mgr. Fenclem
o historii naší obce, mše svatá spojená s žehnáním praporů a dále pak posezení s muzikou. Při
této příležitosti byly pořízeny odznáčky obce a vytištěna malá brožura o naší obci.

