Zápis č. 5/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 30.7.2012
Zahájení:
18:00 hodin
Ukončení:
19:30 hodin
Ověřovatelé zápisu: F. Havlíček, B. Bulvová
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 30.7.2012
5. Dispozice s majetkem obce
6. Různé
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 Františka Havlíčka a Blanku Bulvovou
Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

4. Hospodaření obce k 30.7.2012
-

zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník
k 30.7.2012 Fin 2-12M
na upravený roční rozpočet příjmů ve výši 3.162 tis. Kč je skutečnost 2.110 tis. Kč a na
upravený rozpočet výdajů 2.807 tis. Kč je skutečnost 1.694 tis. Kč
letošní plánovaná výše splátek úvěru je 500 tis. Kč, skutečnost je 437,4 tis. Kč
zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 30.7.2012
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

5. Dispozice s majetkem obce
- starosta informoval zastupitele o jednání s panem Tomášem Komorousem o
pozemcích v obci Javorník, které vlastní jeho matka
- jednání byl přítomen také Jiří Hevera, soudní znalec oboru ekonomiky v odvětví ceny
a odhady nemovitostí a autorizovaný technik ČKAIT pro pozemní stavby, kterého na
jednání přivedl Tomáš Komorous

-

-

T. Komorous žádá zastupitele o změnu Územního plánu obce Javorník – zařadit jeho
pozemky do zastavitelné části obce, dále chce znát názor na možnost směny
pozemků
dále má požadavek na posílení připravované trafostanice na zálohu pro případnou
výstavbu RD na jeho pozemcích a na zajištění posílení připojovacího kabelu
k návrhům proběhla diskuse
zastupitelstvo pověřilo starostu k dalšímu jednání s p. Tomášem Komorousem
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

6. Různé
a) Vystoupení p. Adolfa Hendrycha
- na základě připomínek p. Hendrycha proběhla bouřlivá diskuse a výsledkem je potvrzení dříve
přijatého usnesení k této problematice
- dle domluvy p. Čechala a Hendrycha bude přistavěn kontejner na odklizení skácených tújí
náhradou budou z rozpočtu obce zakoupeny nové túje
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

Zapsal: Marie Janderová

Starosta: Zdeněk Bouška

Ověřovatelé zápisu:
František Havlíček

Blanka Bulvová

