Zápis č. 6/2010
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 6.9.2010

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

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

Zastupitelstvo schválilo následující program zasedání:
1. Plnění rozpočtu obce v r. 2010
2. Dispozice s majetkem obce
3. Různé
1. Plnění rozpočtu obce v r. 2010
- zastupitelé byli seznámeni s výkazem Fin 2-12 M k 31.8.2010
- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o plnění rozpočtu obce k 31.8.2010 a schválilo
rozpočtové opatření č. 2
Pro:

7

Proti:

0

Zdrželo se:

0

2. Dispozice s majetkem
-

zastupitelé byli informováni o jednáních na Pozemkovém fondu ohledně převodu pozemků na
obec (v návaznosti na dříve schválenou změnu č. 2 Územního plánu obce Javorník)
zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod zemědělských pozemků dle přílohy č. 1 (seznam
parcel) z Pozemkového fondu na obec Javorník
Pro:

-

7

Proti:

0

Zdrželo se:

0
2

zastupitelstvo schválilo záměr prodeje p.p. č. 1173 o výměře 238 m a uložilo starostovi a
místostarostce záměr dispozice s majetkem zveřejnit na úřední desce OÚ a na webových
stránkách obce (elektronická úřední deska)
Pro:

7

Proti:

0

Zdrželo se:

0

3. Různé
a) Příprava budování inženýrských sítí k RD u hájenky
-

zastupitelé se seznámili se situací kolem příprav inženýrských sítí k budoucí výstavbě RD
v lokalitě u hájenky
stávající majitel parcel určených k výstavbě RD na vlastní náklady řeší posílení trafostanice a
vybudování nového samostatného vodovodního řadu podél parcel
na základě dopisu Vodárenské Svitavy s.r.o. zastupitelstvo souhlasí s podmínkou, že po
vybudování a zkolaudování stavby bude vodovodní řad rPe 2“ včetně odbočení a hlavních
uzávěrů na jednotlivé parcely předán bezúplatně do majetku obce Javorník
k souhlasu stavby je nutné, aby investor požádal dle zákona o komunikacích o vydání
rozhodnutí k trvalému užívání místní komunikace včetně úhrady stanoveného poplatku
Pro:

7

Proti:

0

Zdrželo se:

0

Zapsal: Zdeněk Bouška
Ověřovatelé zápisu:

Marie Janderová

Helena Krištofová

