Zápis č. 5/2009
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 29.6.2009
Zahájení:
Ukončení:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:
Nepřítomni:
Ostatní přítomní:

18:00 hodin
19:20 hodin
Bulvová, Krištofová
Čechal, Havlíček, Bulvová, Bouška, Janderová, Bednář, Krištofová
Martens
Čechalová

Zastupitelstvo schválilo následující program zasedání:
1. Závěrečný účet obce Javorník za r. 2008
2. Závěrečný účet ZŠ Javorník za rok 2008
3. Závěrečný účet Mikroregionu Svitavsko za rok 2008
4. Závěrečný účet Skupinového vodovodu Svitavy a vyúčtování vodného za r. 2008
5. Různé
1. Závěrečný účet obce Javorník za rok 2008
- Blanka Bulvová, předsedkyně finančního výboru, seznámila zastupitele se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Javorník IČ: 00579556 za rok 2008 ze dne 4.6.2009 a
předložila návrh opatření k odstranění nedostatků zpracovaný finančním výborem
- zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce v souladu s ustanovením § 17 zák. č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v posledním znění s výhradou a schválilo
návrh opatření k odstranění nedostatků (viz. příloha) s termínem odstranění všech závad do
konce r. 2009 a uložilo finančnímu výboru průběžně sledovat plnění opatření
Pro:

7

Proti:

0

Zdrželo se:

0

2. Závěrečný účet ZŠ Javorník za rok 2008
- zastupitelstvo projednalo a schválilo hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Javorník
za rok 2008
- příspěvková organizace skončila s hospodářským výsledkem -19,78 tis. Kč
- zastupitelstvo schválilo úhradu schodku ve výši 19,78 tis. Kč z fondu rezerv ZŠ
Pro:

7

Proti:

0

Zdrželo se:

0

3. Závěrečný účet Mikroregionu Svitavsko za rok 2008
- zastupitelstvo projednalo rozbor hospodaření Mikroregionu Svitavsko za rok 2008 a vzalo jej
na vědomí bez připomínek
Pro:

7

Proti:

0

Zdrželo se:

0

4. Závěrečný účet Skupinového vodovodu Svitavy a vyúčtování vodného
- zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí Skupinový
vodovod Svitavy za rok 2008 a vzalo jej na vědomí bez připomínek
Pro:

7

Proti:

0

Zdrželo se:

0

5. Různé
a) Provozování obecní knihovny a veřejného internetu
- starosta informoval o jednání v Městské knihovně ve Svitavách
- dosavadní spolupráci s knihovnou v Javorníku hodnotí jako velmi dobrou, dobře probíhá i
zprostředkovávání půjčování knih ze Svitav do Javorníku a v pořádku je i vedení administrativy
(na rozdíl od některých jiných obecních knihoven)
- starosta proto navrhl změnu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva dne 15.6.2009 a
doporučil zastupitelstvu schválit do funkce knihovnice i na další období v nové knihovně v SVC
paní Annu Odstrčilovou

- zastupitelstvo schválilo do funkce knihovnice v nové obecní knihovně paní Odstrčilovou a
uložilo starostovi a místostarostce připravit na další zasedání zastupitelstva provozní řád obecní
knihovny a veřejného internetu
Pro:

7

Proti:

0

Zdrželo se:

0

b) Žádost o odkoupení pozemků
- zastupitelstvo projednalo žádost manželů Rozlívkových o odkoupení části p.p. č. 523/7
- zastupitelstvo schválilo záměr dispozice s majetkem obce (část p.p. č. 523/7) a uložilo záměr
zveřejnit na úřední desce
Pro:

7

Proti:

0

Zdrželo se:

0

- zastupitelstvo projednalo žádost Milana Kuthana a Zdeňka Machálky o odkoupení pozemku o
velikosti cca 2 ha (louka mezi hlavní silnicí a Schindlerovým hájem) a žádosti nevyhovělo
Pro:

7

Proti:

0

Zdrželo se:

0

Zapsal: Zdeněk Bouška

Ověřovatelé zápisu:

Blanka Bulvová

Helena Krištofová

