Zápis č. 8/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 10.12.2012
Zahájení:
18:00 hodin
Ukončení:
19:05 hodin
Ověřovatelé zápisu: M. Janková, F. Havlíček
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. Plnění rozpočtu obce k 30.11.2012
5. Rozpočet obce na r. 2013
6. Pronájem kanalizačního řadu v lokalitě U Jelena
7. Vyhláška o poplatku z odpadů na r. 2013
8. Různé - dispozice s majetkem obce
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 Františka Havlíčka
Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

4. Plnění rozpočtu obce k 30.11.2012
-

zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník
k 30.11.2012 Fin 2-12M
na upravený roční rozpočet příjmů ve výši 3.404 tis. Kč je skutečnost 3.334 tis. Kč a na
upravený rozpočet výdajů 2.996 tis. Kč je skutečnost 2.767 tis. Kč
letošní plánovaná výše splátek úvěru je 500 tis. Kč, skutečnost je 481,1 tis. Kč
zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 30.11.2012 a schválilo rozpočtové
opatření č. 3 (usn. č. 8/2012-4)
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

5. Rozpočet obce Javorník na r. 2013
-

návrh rozpočtu obce na rok 2013 byl řádně zveřejněn na úřední desce OÚ Javorník i na
webových stránkách obce – elektronické úřední desce
starosta doporučil schválit rozpočet
v návaznosti na předložený rozpočet předložil starosta ke schválení rozpočtový výhled obce
Javorník do r. 2015

-

zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Javorník na r. 2013 (usn. č. 8/2012-5a) a schválilo
rozpočtový výhled obce Javorník do r. 2015 (usn. č. 8/2012-5b)
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

6. Pronájem kanalizačního řadu v lokalitě U Jelena
-

-

-

starosta informoval zastupitele o jednání s ředitelem firmy SPORTES Svitavy s.r.o. Ing.
Jaroslavem Kytýrem ve věci uzavření smlouvy o pronájmu kanalizačního řadu v lokalitě U
Jelena
na základě připravené smlouvy mezi obcí Javorník a firmou SPORTES Svitavy s.r.o. bude
provozována kanalizace a 95 % z nájemného, které je součástí kalkulačního vzorce pro
výpočet stočného, bude převáděno do rozpočtu obce Javorník
zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o pronájmu kanalizačního řadu v lokalitě U Jelena
mezi obcí Javorník a firmou SPORTES Svitavy s.r.o. (usn. č. 8/2012-6)
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

7. Vyhláška o poplatku z odpadů na r. 2013
-

zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Javorník č. 1/2012, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů v r. 2013 (usn. č. 8/2012-7)
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

8. Různé
a) Dispozice s majetkem obce
- zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje stavební parcely č. 250/2 v k.ú. Javorník u Svitav o
2
výměře 2 m a ukládá starostovi zveřejnit záměr na úředních deskách
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

b) Informace k rekonstrukci cyklistické a pěší stezky Svitavy - Javorník
- starosta informoval o jednání s vedením města Svitavy
- v r. 2013 bude realizována rekonstrukce stezky ze Svitav do Javorníka v délce 748 m (196 m
je na katastru obce Javorník)
- rozpočet je ve výši 1.389.743 Kč + 400.000 Kč na vybudování přejezdu železniční trati (z
důvodu bezpečnosti)
- podíl na Svitavy je vypočítán 1.425.586 Kč a na obec Javorník 364.157 Kč
- starosta po jednání s vedením města navrhuje zastupitelstvu schválit částku 300.000 Kč na
podíl obce Javorník
- zastupitelstvo schválilo uvolnit na rekonstrukci stezky Svitavy – Javorník 300.000 Kč (je již
v rozpočtu na r. 2013)
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

Zapsal: Marie Janderová
Starosta: Zdeněk Bouška

Ověřovatelé zápisu:
Marie Janková

František Havlíček

