Zápis č. 4/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 11.6.2012
Zahájení:
18:00 hodin
Ukončení:
19:15 hodin
Ověřovatelé zápisu: M.Janková, M.Obr
Přítomni:
M. Janderová, V. Čechal, P. Odstrčilová, F. Havlíček,
B. Bulvová, Z. Bouška, M. Janková, L. Bednář, M. Obr
Omluveni:

Program:
1. Určení zapisovatele
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Hospodaření obce k 31.5.2012 a rozpočtové opatření č. 1
5. Závěrečný účet Skupinového vodovodu Svitavy za r. 2011
6. Dispozice s majetkem obce
7. Dopravní situace v obci – stanovisko Doprav. inspektorátu Policie ČR ve Svitavách
8. Zpráva o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění
9. Různé - ceník pronájmů tenisového kurtu
- výjimka z počtu žáků ZŠ
- informace o návrhu malého školního arboreta
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 Marii Jankovou a Miroslava Obra
Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

4. Hospodaření obce k 31.5.2012 a rozpočtové opatření č. 1
-

zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník
k 31.5.2012 Fin 2-12M
na roční rozpočet příjmů ve výši 3.078 tis. Kč je skutečnost 1.400 tis. Kč a na rozpočet výdajů
2.692 tis. Kč je skutečnost 1.056 tis. Kč
letošní plánovaná výše splátek úvěru je 500 tis. Kč, skutečnost je 243,7 tis. Kč
podle dosavadního vývoje jednotlivých příjmových i výdajových položek předložil starosta
návrh rozpočtového opatření č. 1
zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek hospodaření obce k 31.5.2012 a schválilo
rozpočtové opatření č. 1 (usn. č. 4/2012-4a)
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

5. Závěrečný účet Skupinového vodovodu Svitavy
- zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod
Svitavy za rok 2011 a zastupitelstvo jej vzalo na vědomí bez připomínek (usn. č. 4/2012-5)
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

6. Dispozice s majetkem obce
- zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod p.p. č. 1146/4, 1169/2, 1203/3, 1203/5, 22
z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec Javorník
- zastupitelstvo schválilo podání žádosti o odkup p.p. č. 1081/7
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

7. Dopravní situace v obci – stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR ve
Svitavách
- zastupitelé byli seznámeni s písemným stanoviskem Dopravního inspektorátu Policie
ČR ve Svitavách
- na základě odborného stanoviska zastupitelstvo rozhodlo o odstranění porostu
vzrostlých tújí v zatáčce u Hendrychových a náhradě novou výsadbou s tím, že
záležitost bude projednána s p. Adolfem Hendrychem, který túje vysadil (usn. č.
4/2012-6a)
- zastupitelstvo dále neschválilo instalaci dvou dopravních bezpečnostních zrcadel na
křižovatce místních komunikací u Pavlů a v zatáčce u Kulkových (usn. č. 4/2012-6b)
- podrobné odborné zdůvodnění je k dispozici k nahlédnutí na OÚ (z něho vyjímáme:
„Při dodržení všech pravidel v obytné a pěší zóně (tj. rychlost do 20 km/h, jízda při
pravém okraji, jízda se zvýšenou opatrností atd.) je průjezd zatáčkou v uvedeném
místě stejný jako při vzájemném vyhýbání vozidel na rovném úseku komunikace. I
kdyby zde zrcadlo umístěno bylo, styl jízdy a projetí zatáčkou se nemění.“
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

8. Zpráva o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění
- dne 21.3.2012 provedlo Územní pracoviště Všeobecné zdravotní pojišťovny České
republiky kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování
povinností plátce pojistného
- při kontrole nebyla zjištěna žádná závada
- zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o výsledku kontroly plateb pojistného na
veřejné zdravotní pojištění bez připomínek (usn. č. 4/2012-7a)
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

9. Různé
a) Ceník pronájmů tenisového kurtu
- správcem tenisového kurtu je Jaroslav Hakl, který na základě zkušeností z jeho pronájmu
doporučil stanovit nový ceník; zastupitelstvo návrh projednalo
- zastupitelstvo schválilo ceny pronájmu následovně: obyvatelé obce Javorník 30 Kč/hod. a
ostatní 80 Kč/hod. – snížení ceny či její odpuštění může být umožněno těm, kdo odpracují
stanovený počet brigádnických hodin na úpravě kurtu (usn. č. 4/2012-8a)
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

b) Výjimka z počtu žáků ZŠ
-

zastupitelstvo rozhodlo udělit ZŠ a MŠ Javorník výjimku z počtu žáků pro školní rok
2012/2013 a zavázalo se dofinancovat chybějící neinvestiční náklady (usn. č. 4/2012-8b)
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

c) Informace o návrhu malého školního arboreta
-

P. Odstrčilová informovala zastupitele o návrhu vybudování malého arboreta na zahradě ZŠ
ZŠ podá žádost o dotaci MŽP ČR na realizaci malého školního arboreta
zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci Pavly Odstrčilové a návrh podporuje
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

Zapsal: Marie Janderová

Starosta: Zdeněk Bouška

Ověřovatelé zápisu:
Marie Janková

Miroslav Obr

