Zápis č. 6/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 17.10.2011
Zahájení:
18:00 hodin
Ukončení:
19:15 hodin
Ověřovatelé zápisu: P. Odstrčilová, F. Havlíček
Přítomni:
M. Janderová, V. Čechal, P. Odstrčilová, F. Havlíček,
B. Bulvová, Z. Bouška, L. Bednář, M. Janková, M. Obr
Omluveni:
Program:
1. Určení zapisovatele
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Plnění rozpočtu obce k 30.9.2011
5. Informace o stavu prací na ÚPO
6. Zřízení věcného břemene – el. přípojka p. Dudy
7. Oprava oplocení u ZŠ
8. Projekt zateplení budovy ZŠ
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

Zdrţelo se:

0

3. Schválení ověřovatelů zápisu
- zastupitelstvo schválilo za ověřovatele zápisu P. Odstrčilovou a F. Havlíčka
Pro:

9

Proti: 0

Zdrţelo se:

0

4. Plnění rozpočtu obce k 30.9.2011
-

zastupitelstvo bylo seznámeno s plněním rozpočtu obce k 30.9.2011
zastupitelstvo schválilo uzavření darovací smlouvy mezi Skupinovým vodovodem Svitavy a
obcí Javorník, na základě které obec obdrţí 50 tis. Kč
zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 30.9.2011 a uložilo starostovi
předloţit na příští zasedání rozpočtové opatření č. 3
Pro:

9

Proti:

0

Zdrţelo se:

0

5. Informace o stavu prací na Územním plánu obce Javorník
-

-

starosta podal informaci o průběhu prací na ÚPO
na základě drobných připomínek některých účastníků připomínkového řízení v současné době
Ing. arch. Vojtěch dopracovává finální verzi ÚPO k veřejnému projednání – muselo dojít
k mírnému sníţení plochy pro výstavbu tak, aby byl dodrţen zákonem stanovený poţadavek
na soulad zastavitelných ploch a ploch veřejného prostranství
k veřejnému projednání ÚPO vydá odbor výstavby MěÚ Svitavy vyhlášku
zastupitelstvo informaci o stavu prací na Územním plánu obce Javorník vzalo na vědomí
Pro:

9

Proti:

0

Zdrţelo se:

0

6. Zřízení věcného břemene – el. přípojka p. Dudy
-

-

starosta seznámil zastupitele se ţádostí o uzavření a podepsání smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene
zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy

O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
podle ust. § 50a a § 151n až 151p zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
uzavřená na základě ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., zákon o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
v platném znění

číslo : IV-12-2008098/VB/2

tj.stavba : Javorník - p.č. 143 přípojka Duda
mezi obcí Javorník a společností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035
Pro:

9

Proti:

0

Zdrţelo se:

0

7. Oprava oplocení u ZŠ
-

-

zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkami tří firem na opravu oplocení u ZŠ Javorník; i kdyţ
jsou nabídky zpracovány různým způsobem (mírné odlišnosti v provedení opravy), všechny
splňují základní poţadavky
nabídky byly následující: NAVI Svitavy s.r.o. 155.954 Kč, KLEPOCOL s.r.o., Svitavy 116.789
Kč a SÚS Pardubického kraje 133.368 Kč
zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy na opravu oplocení u ZŠ s firmou KLEPOCOL
s.r.o., Svitavy za cenu 116.789 Kč vč. DPH
Pro:

9

Proti:

0

Zdrţelo se:

0

8. Projekt zateplení budovy ZŠ
-

-

k 1.12. bude vyhlášena výzva k podávání ţádostí na zateplování veřejných budov
starosta předloţil návrh na podání ţádosti na zateplení budovy ZŠ Javorník
k podání ţádosti je třeba mít zpracován projekt zateplení budovy a vyhotoven energetický
audit podle zák. č. 406/2000 Sb., metodika pro SFŢP
byly předloţeny 2 nabídky: EUROPOINT, dodávky staveb s.r.o., Pardubice 53.200 Kč
(energetický audit 28.800 Kč, projekt zateplení 20.400 Kč, zaměření skutečného stavu 4.000
Kč) a zpracování ţádosti o dotaci (kompletní administrace ţádosti 10tis. plus DPH před
podáním ţádosti plus 3% z výše přiznané dotace v případě jejího schválení) a Ing. Zdeněk
Pavlík, Svitavy 72.400 Kč (energetický audit subdodávka Jaromír Dţbánek 38.400 Kč,
projekt zateplení 20.000 Kč, zaměření skutečného stavu 14.000 Kč – subdodávka Jaromír
Dţbánek) a zpracování ţádosti o dotaci (kompletní administrace ţádosti 25tis. plus DPH před
podáním ţádosti plus 1% z výše přiznané dotace v případě jejího schválení)
zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy na projekt zateplení budovy ZŠ, energetický audit a
zpracování ţádosti o dotaci s firmou EUROPOINT, dodávky staveb s.r.o., Pardubice
Pro:

9

Proti:

0

Zdrţelo se:

0

Zapsal: Marie Janderová
Starosta: Zdeněk Bouška
Ověřovatelé zápisu:
Pavla Odstrčilová

František Havlíček

