Zápis č. 5/2010
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 19.7.2010

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

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

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

Plnění rozpočtu obce v r. 2010
Smlouva s městem Svitavy na dojíždějící žáky do ZŠ
Volby do Zastupitelstva obce Javorník – organizační zajištění
Různé

1. Plnění rozpočtu obce v r. 2010
- zastupitelé byli seznámeni s výkazem Fin 2-12 M k 30.6.2010
- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o plnění rozpočtu obce k 30.6.2010 bez připomínek
Pro:

6

Proti:

0

Zdrželo se:

0

2. Smlouva s městem Svitavy na dojíždějící žáky do ZŠ
-

starosta seznámil zastupitele se zaslanou smlouvou městem Svitavy na úhradu příspěvku na
neinvestiční výdaje na dojíždějící žáky ZŠ ve školním roce 2009 – 2010
částka za jednoho žáka činí 5.086 Kč; celková výše za 20 žáků je ve výši 101.720 Kč
zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o úhradě neinvestičních výdajů s městem Svitavy
v částce 101.720 Kč
Pro:

6

Proti:

0

Zdrželo se:

0

3. Volby do Zastupitelstva obce Javorník – organizační zajištění
-

starosta seznámil zastupitele s podklady k podzimním volbám do zastupitelstev obcí, které se
uskuteční 15. a 16. října 2010
zastupitelstvo stanovilo počet členů Zastupitelstva obce Javorník na 9 pro volební období
2010 – 2014
Pro:

6

Proti:

0

Zdrželo se:

0

4. Různé
a) Dopis předsedy okresního soudu k přísedícím
- zastupitelé byli seznámeni s požadavkem Okresního soudu ve Svitavách na doporučení
dvou přísedících Okresního soudu
- zastupitelé připraví návrhy nominovaných na příští zasedání ZO
- starosta zjistí podrobnější informace přímo na Okresním soudu SY

b) Příspěvek obce rodičům žáků ZŠ Javorník
- obec dva roky přispívala rodičům částkou 5 tis. Kč na žáka s cílem dosáhnout zvýšení počtu
žáků zdejší ZŠ
- protože se toto opatření minulo účinkem, zastupitelstvo od školního roku 2010 – 2011
příspěvek ruší
Pro:

6

Proti:

0

Zdrželo se:

0

c) Připomínka k pálení plastů a nebezpečných odpadů
- zastupitelstvo obdrželo několik konkrétních stížností na pálení plastů, pneumatik, dřevotřísek
a dalších nebezpečných odpadů
- zastupitelstvo projednalo stížnosti s tím, že při dalších písemných stížnostech budou tyto
předány přestupkové komisi MěÚ ve Svitavách (pokuty jsou v těchto případech značné)
- zastupitelstvo dále uložilo místostarostce zaslat upozorňující dopisy občanům, na které byly
podány stížnosti
Pro:

6

Proti:

0

Zdrželo se:

0

Zapsal: Zdeněk Bouška

Ověřovatelé zápisu:

Ladislav Bednář

Helena Krištofová

