Zápis č. 1/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 4.3.2013
Zahájení:
18:00 hodin
Ukončení:
19:20 hodin
Ověřovatelé zápisu: M. Janková, F. Havlíček
Přítomni:
M. Janderová, V. Čechal, P. Odstrčilová, F. Havlíček,
B. Bulvová, Z. Bouška, M. Janková, L. Bednář, M. Obr
Omluveni:
Program:
1. Určení zapisovatele
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Dispozice s majetkem obce
5. Zateplení budovy ZŠ
6. Různé:
a) Brány památek dokořán
b) Žádost Charity Svitavy
c) Otevírací doba obchodu

1. Určení zapisovatele
- řídící zasedání Z. Bouška určil zapisovatelem Marii Janderovou
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
- zastupitelstvo schválilo program zasedání zastupitelstva obce
Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

3. Schválení ověřovatelů zápisu
- zastupitelstvo schválilo za ověřovatele zápisu Marii Jankovou a Františka Havlíčka
Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

4. Dispozice s majetkem obce
-

zastupitelstvo schválilo prodej stavební parcely č. 250/2 v k.ú. Javorník u Svitav o výměře 2
2
2
m za cenu 35 Kč/m Vladimíru a Magdaleně Bartoňovým; veškeré náklady spojené s realizací
kupní smlouvy hradí kupující
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

5. Zateplení budovy ZŠ
- firma EUROPOINT dodávky staveb s.r.o. Pardubice na základě již dříve uzavřené
smlouvy s obcí Javorník podala v minulých dnech opětovně žádost o poskytnutí
dotace na zateplení budovy ZŠ
- zastupitelstvo schválilo realizaci akce „Zateplení základní školy – obec Javorník“ dle
zpracované projektové dokumentace a energetického auditu nezávisle na výsledku
dotační žádosti; v případě neschválení dotace bude akce realizována za pomoci úvěru
– to bude řešeno až po provedeném výběru dodavatele díla

-

-

zastupitelstvo schválilo uzavření mandátní smlouvy č. B110024/2013 s firmou AXIOM
engineering s.r.o. Pardubice k realizaci výběrového řízení na dodavatele díla podle zákona o
zadávání veřejných zakázek v hodnotě 40.000 Kč + DPH
složení komise k otevření nabídek uchazečů a k jejich vyhodnocení a výběr stavebních
firem k oslovení bude provedeno na příštím zasedání zastupitelstva
Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

6. Různé
a) Brány památek dokořán
- starosta seznámil zastupitele se stavem příprav akce “Brány památek dokořán“
- „Brána památek dokořán“ se uskuteční 20. dubna se zakončením v Javorníku –
areálu Březinka v odpoledních hodinách. Budou zde otevřeny stánky s občerstvením,
postaveno pódium pro vystoupení dvou kapel, atd.
- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o připravované akci
b) Žádost Charity Svitavy
- zastupitelstvo obdrželo dopis od ředitelky Charity Svitavy s žádostí o příspěvek na
činnost
- Charita Svitavy poskytuje sociální službu i občanům okolních obcí, proto se na tyto
obce obrací s žádostí o finanční pomoc
- zastupitelstvo schválilo příspěvek Charitě Svitavy ve výši 5 tis. Kč
Pro:

7

Proti: 2

Zdrželo se:

0

c) Otevírací doba obchodu
- Pavla Odstrčilová byla pověřena několika občany k projednání připomínek
k otevírací době prodejny Jednoty a sortimentu zboží
- zastupitelstvo pověřilo členky zastupitelstva Pavlu Odstrčilovou a Marii
Janderovou a předsedkyni sociálně společenské komise Jarmilu Bouškovou
k projednání připomínek s vedením Jednoty ve Svitavách
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

Zapsal: Marie Janderová
Starosta: Zdeněk Bouška

Ověřovatelé zápisu:
Marie Janková

František Havlíček

