Zápis č. 3/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 11.4.2011
Zahájení:
18:00 hodin
Ukončení:
19:50 hodin
Ověřovatelé zápisu: M. Janková, M. Obr
Přítomni:
M. Janderová, V. Čechal, P. Odstrčilová, M. Janková,
M. Obr, F. Havlíček, B. Bulvová, Z. Bouška, L. Bednář
Omluveni:

Program:
1. Určení zapisovatele
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Závěrečný účet obce Javorník za r. 2010
5. Závěrečný účet ZŠ za r. 2010
6. Závěrečný účet Skupinového vodovodu Svitavy za r. 2010
7. Personální situace v ZŠ
8. Úprava výše příspěvku novým občánkům
9. Dopravní situace U Jelena
10. Různé – využívání SVC
- společné zasedání zastupitelstev obcí Javorník, Mikuleč a Kukle
- informace o hospodaření obce k 31.3.2011
- informace k záměru opravy kopule věže kaple N.Trojice
- volně pobíhající psi
1. Určení zapisovatele
- řídící zasedání Z. Bouška určil zapisovatelem Marii Janderovou
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
- zastupitelstvo schválilo program zasedání zastupitelstva obce
Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

3. Schválení ověřovatelů zápisu
- zastupitelstvo schválilo za ověřovatele zápisu M. Obra a M. Jankovou
Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

4. Závěrečný účet obce Javorník za rok 2010
-

starosta předložil zastupitelům výkaz Fin 2-12 M za rok 2010 a zprávu o přezkoumání
hospodaření obce Javorník (provedl KÚ Pardubice) ze dne 22.3.2011
kontrola nezjistila žádnou závadu
zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce v souladu s ustanovením § 17 zák. č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v posledním znění bez připomínek

Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

5. Závěrečný účet ZŠ a MŠ Javorník za rok 2010
- zastupitelstvo projednalo a schválilo hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Javorník
za rok 2010
- příspěvková organizace skončila s hospodářským výsledkem – 173.014,25 Kč
- odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 22.287 Kč
- zastupitelstvo schválilo úhradu schodku z fondu rezerv ZŠ a dotace obce Javorník
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

6. Závěrečný účet Skupinového vodovodu Svitavy a vyúčtování vodného za r. 2010
- zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod
Svitavy za rok 2010 a zastupitelstvo jej vzalo na vědomí bez připomínek
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

7. Personální situace v ZŠ
- starosta podal zastupitelům informaci o svém jednání s p. ředitelkou Jiřinou Sekaninovou
- p. ředitelka požádá o předčasný odchod do důchodu k 31.8.2011
- v této souvislosti je dle školského zákona potřeba vypsat výběrové řízení na obsazení funkce
ředitelky ZŠ a MŠ Javorník
- zastupitelstvo schválilo vypsání výběrového řízení na ředitele ZŠ a MŠ Javorník
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

8. Úprava výše příspěvku novým občánkům
- starosta podal návrh na zvýšení finančního daru novým občánkům na 1.500 Kč
- příspěvek je darován rodičům při společenské akci „Vítání občánků“ – alespoň jeden z rodičů a
dítě musí mít trvalý pobyt v obci Javorník
- příspěvek bude předáván v podobě vkladní knížky na jméno dítěte za podmínky podpisu zřízení
VK jedním z rodičů
- zastupitelstvo schválilo zvýšení příspěvku narozeným dětem při příležitosti akce „Vítání
občánků“ na 1.500 Kč
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

9. Dopravní situace U Jelena
- starosta seznámil zastupitele se stanoviskem Dopravního inspektorátu Policie ČR ve Svitavách
k dopravnímu omezení a trvalému dopravnímu značení v obci Javorník s ohledem na
neoprávněné parkování kamionů U Jelena
- zastupitelstvo schválilo instalování dopravních značek, které stanoví obec Javorník jako zónu
s dopravním omezením zákazu stání vozidel nad 3,5 t, dle stanoviska Policie ČR, dopravního
inspektorátu ve Svitavách
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

10. Různé
a) Využívání Společenského a vzdělávacího centra
- starosta seznámil zastupitele se žádostí javornického občana uspořádat svatbu ve společenské
místnosti SVC
- na základě diskuse byla stanovena pravidla pronájmu společenské místnosti SVC, která vychází
z projektové dokumentace a podmínek tzv. udržitelnosti projektu (dle smlouvy k získané dotaci
EU a pravidel dotačního titulu), která jsou následující:

- ve společenské místnosti je stanovena max. kapacita na poslechové akce (např.
přednášky, besedy, školení, kurzy, recitály apod.) do 55 posluchačů
- při využití společenské místnosti k různým oslavám a jubileím, kdy se předpokládá
v průběhu akce živější pohyb účastníků, je povolená kapacita max. do 35 návštěvníků
- kritéria pronájmu vyplývají z omezené kapacity, použité technologie stavby
(sádrokartony), velikosti kuchyňky a nevhodné akustiky
- poplatek za pronájem společenské místnosti je stanoven na 1.000 Kč/den (poplatek
musí být uhrazen předem) a OÚ vybere předem ještě další zálohu ve výši 2.000 Kč,
která bude vrácena při předání prostor řádně uklizených a nepoškozených
- při poškození prostor nájemce uhradí opravu
- předáním prostor SVC je pověřen pracovník obce zodpovědný za správu a údržbu
majetku obce Javorník, případně další pracovník obce
- společenská místnost může být pronajata pouze občanovi s trvalým pobytem v obci
Javorník
- předání prostor před a po skončení akce bude stvrzeno na předávacím protokolu
- zastupitelstvo schválilo pravidla pronájmu společenské místnosti v SVC Javorník
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

b) Společné zasedání zastupitelstev obcí Javorník, Mikuleč a Kukle
- zastupitelstvo pověřilo starostu zorganizovat společné setkání zastupitelstev obcí Javorník,
Mikuleč a Kukle v Javorníku
c) Informace o hospodaření obce Javorník k 31.3.2011
- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o hospodaření obce Javorník k 31.3.2011
d) Informace k záměru opravy kopule věže kaple N.Trojice
- starosta informoval zastupitele, že nebylo možné podat žádost o dotaci z důvodu pozdního
vydání souhlasného stanoviska Památkového úřadu v Pardubicích; proto nebylo ani využito
služeb Grantiky ČS
e) Volně pobíhající psi
- zastupitelé projednali stížnosti občanů k napadení volně pobíhajícím psem
- OÚ odešle dvěma konkrétním majitelům dopis s upozorněním na okamžité zabezpečení psů proti
volnému pobíhání; pokud nedojde k nápravě, bude konkrétní případ předán přestupkové komisi
při MěÚ ve Svitavách - zodp. starosta a místostarostka

Zapsal: Marie Janderová

Starosta: Zdeněk Bouška

Ověřovatelé zápisu:
Marie Janková

Miroslav Obr

