Zápis č. 3/2009
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 6.4.2009
Zahájení:
Ukončení:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:
Nepřítomni:
Ostatní přítomní:

18.00 hodin
18.50 hodin
Janderová, Čechal
Čechal, Havlíček, Bulvová, Bouška, Janderová, Bednář, Martens, Krištofová
Čechalová, Boušková

Zastupitelstvo schválilo následující program zasedání:
1. Plnění rozpočtu obce k 31.3.2009
2. Různé
1. Plnění rozpočtu obce k 31.3.2009
- starosta prezentoval výkaz o plnění rozpočtu obce k 31.3.2009 zpracovaný D. Čechalovou
- podrobnější informace byla podána k průběhu prací na Společenském a vzdělávacím centru
- změnové listy jsou přílohou dodatku a byli zastupitelům k dispozici k nahlédnutí
- dle dodatku č. 3 by akce měla být hotova do 31.5.2009 a předpokládaný termín slavnostních
otevření celého objektu je v závěru června 2009
- celkové náklady na celou stavbu by měly být dodrţeny
- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o plnění rozpočtu obce k 31.3.2009
- zastupitelstvo schválilo uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 21.5.2008
mezi obcí a firmou OLSPOL s.r.o.; součástí Dodatku č. 3 jsou přílohy Změnové listy č. 5, 6,
7a), 7b), 7c), 7d) a 8-13, v nichţ jsou popsány změny
- celková cena Smlouvy o dílo činí po změnách 11.943.735,18 Kč vč. DPH
- zastupitelstvo uložilo starostovi připravit na příští zasedání zastupitelstva rozp. opatření č. 1
Pro:

8

Proti:

0

Zdrţelo se:

0

2. Různé
a) Rezignace členky zastupitelstva
- starosta informoval zastupitele o rezignaci Evy Kašparové, která se ke dni 28.2.2009 vzdala
svého mandátu zastupitele v Zastupitelstvu obce Javorník
- zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci Evy Kašparové na členství v Zastupitelstvu obce
Javorník ke dni 28.2.2009
b) Školská rada
místostarostka podala návrh na sloţení školské rady při příspěvkové organizaci „Základní
škola, Javorník 61, okres Svitavy“
zastupitelstvo schválilo školskou radu ve sloţení: Odstrčilová, Ţáčková, Rejmanová,
Kinclová, Janderová, Bulvová
Pro:

8

Proti:

0

Zdrţelo se:

0

c) Personální změny
starosta informoval zastupitele s novými propočty úvazků v příspěvkové organizaci „Základní
škola, Javorník 61, okres Svitavy“ a v prostorách „Společenského a vzdělávacího centra
Javorník“ v souvislosti s blíţícím se dokončením stavebních prací
starosta navrhnul posílení školní jídelny o úvazek 0,62 pro pomocnou kuchařku (předpoklad
vaření 50-60 obědů)
dále výrazně vzrostou prostory OÚ na úklid a podle propočtů to bude odpovídat úvazku cca
0,3 (dosud 0,12)
zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o potřebě zaměstnání pracovní síly dle
předchozího upřesnění k 1.6.2009 a pověřilo starostu projednáním této otázky s vedením ZŠ
a MŠ

-

zastupitelstvo rozhodlo udělit ZŠ Javorník výjimku z počtu ţáků pro školní rok 2009/2010 a
zavázalo se dofinancovat chybějící neinvestiční náklady
Pro:

8

Proti:

0

Zdrţelo se:

0

d) Zařazení území obce do MAS Svitava
- zastupitelstvo souhlasilo se zařazením území obce Javorník do územní působnosti místní akční
skupiny Svitava
Zapsal: Zdeněk Bouška

Ověřovatelé zápisu:

Marie Janderová

Vladimír Čechal

