Zápis č. 2/2010
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 29.3.2010

Zahájení:
Ukončení:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:
Omluveni:
Ostatní přítomní:

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

Zastupitelstvo schválilo následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.

Plnění rozpočtu obce v r. 2010
Informace o jednání na Pozemkovém úřadu
Závěrečný účet ZŠ Javorník za rok 2009
Různé

1. Plnění rozpočtu obce v r. 2010
- starosta seznámil zastupitele s průběžným plněním rozpočtu obce k 26.3.2010 v oblasti daní;
rozhodující daňové příjmy jsou v souhrnu plněny dle schváleného rozpočtu; v oblasti výdajů bude
třeba připravit rozpočtovou změnu u obecního rozhlasu z důvodu provedení rozsáhlé demontáže
starého rozvodu – navýšení o cca 83 tis. Kč a v příjmech navýšení z prodeje zahradního traktoru
ve výši 58,5 tis. Kč
- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o plnění rozpočtu obce bez připomínek
Pro:

7

Proti:

0

Zdrželo se:

0

2. Informace o jednání na Pozemkovém úřadu
- starosta informoval zastupitele o jednání na Pozemkovém úřadu ve Svitavách s jeho ředitelem
ing. Miroslavem Kučerou
- jednání navazovalo na zápis z jednání ve věci realizace polních cest po komplexních
pozemkových úpravách Javorník, které proběhlo 5.3.2007
- Pozemkový úřad připouští z důvodu vymístění zemědělské dopravy ze zastavěné části obce a
k zabezpečení snadnějšího přístupu na pozemky obnovení jednání o vybudování polní cesty
v severovýchodní části katastru (směrem od hájenky k obci Kukle)
- vzhledem k tomu, že je v této lokalitě větší množství vlastníků, je potřeba požadavek směrovat
tak, aby byly pro ně pozemky přístupné (optimální by byla jedna cesta dle původního návrhu a
druhá tak, aby byly přístupné pozemky, které navazují na zastavitelnou plochu v územním plánu)
- zastupitelstvo pověřilo Z. Boušku a D. Čechalovou v této věci jednat s Pozemkovým úřadem
Pro:

7

Proti:

0

Zdrželo se:

0

3. Závěrečný účet ZŠ a MŠ Javorník za rok 2009
- zastupitelstvo projednalo a schválilo hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Javorník
za rok 2009
- příspěvková organizace skončila s hospodářským výsledkem - 6,16 tis. Kč
- odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 33,43 tis. Kč
- zastupitelstvo schválilo úhradu schodku ve výši 6,16 tis. Kč z fondu rezerv ZŠ
Pro:

7

Proti:

0

Zdrželo se:

0

3. Různé
a) Vedení účetnictví PO ZŠ a MŠ Javorník
- zastupitelstvo schválilo pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Javorník vedení účetnictví ve
zjednodušené formě
Pro:

7

Proti:

0

Zdrželo se:

0

b) Nové webové stránky obce
- starosta seznámil zastupitele s novými webovými stránkami obce, které jsou součástí webových
stránek Mikroregionu Svitavsko
- nové stránky umožňují variabilnější sestavování adresářů, protože vlastní strukturu stránek si
děláme sami a je možné reagovat na aktuální potřeby či požadavky uživatelů
- zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí
c) Prodej zahradního traktoru Honda 2620
- záměr prodeje zahradního traktoru Honda 2620 byl schválen na zasedání zastupitelstva dne
2.11.2009 po předchozím zveřejnění záměru prodeje na úřední desce
- zastupitelstvo schválilo prodej zahradního traktoru Honda 2620 firmě Sedláček Litomyšl za
cenu 58.500 Kč
-

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželo se:

0

d) Informace ze zasedání Školské rady
- Blanka Bulvová podala informaci z jednání Školské rady
e) Realizace projektu Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce Javorník
- k dokončovacím pracím (terénní úpravy a osázení) byly podány připomínky, které je třeba
zohlednit při jednání s dodavatelskou firmou

Zapsal: Zdeněk Bouška

Ověřovatelé zápisu:

Ladislav Bednář

Marie Janderová

