Zápis č. 2/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 15.4.2013
Zahájení:
18:00 hodin
Ukončení:
19:10 hodin
Ověřovatelé zápisu: B. Bulvová, P. Odstrčilová
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. Závěrečný účet obce Javorník za r. 2012
5. Hospodaření obce Javorník k 31.3.2013
6. Zateplení budovy ZŠ
7. Smlouva s ČEZ na věcné břemeno
8. Brány památek dokořán
9. Různé:
a) Výsledek ankety k prodejně Jednoty

1. Určení zapisovatele
- řídící zasedání Z. Bouška určil zapisovatelem Marii Janderovou
- k zápisu z minulého zasedání ZO byla připomínka k chybnému názvu firmy, která
bude realizovat výběrové řízení na veřejnou zakázku podle zákona o zadávání
veřejných zakázek
- zastupitelstvo revokuje usnesení z minulého zasedání v následujícím znění:
zastupitelstvo schválilo uzavření mandátní smlouvy č. B110024/2013 s firmou
AXIOM engineering s.r.o. Pardubice k realizaci výběrového řízení na dodavatele díla
podle zákona o zadávání veřejných zakázek v hodnotě 40.000 Kč + DPH
Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

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 Blanku Bulvovou a Pavlu Odstrčilovou
Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

4. Závěrečný účet obce Javorník za r. 2012
-

závěrečný účet obce Javorník za r. 2012 byl řádně vyvěšen na úředních deskách obce
zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2012
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
bez výhrad (usn. č. 2/2013-4)
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

5. Hospodaření obce Javorník k 31.3.2013
-

-

zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník
k 31.3.2013 Fin 2-12M
na roční rozpočet příjmů ve výši 3.805 tis. Kč je skutečnost 1.125 tis. Kč a na rozpočet výdajů
3.171 tis. Kč je skutečnost 775 tis. Kč
na plánovanou výši splátek úvěru 406 tis. Kč bylo již uhrazeno 244 tis. Kč
zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 31.3.2013 a schválilo rozpočtové
opatření č. 1 (usn. č. 2/2013-5)

Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

6. Zateplení budovy ZŠ
- firma AXIOM engineering s.r.o. Pardubice připravuje vypsání výběrového řízení na
dodavatele díla; na základě mandátní smlouvy bude do 20.4.2013 vyhotovena
zadávací dokumentace vč. položkového rozpočtu (výkazu výměr)
- zastupitelstvo schválilo složení komise pro výběr dodavatele ve složení: Pavel
Čížek, autorizovaná osoba, Ing. Jan Limberský, MBA, autorizovaná osoba, Ing.
Zdeněk Pavlík, autorizovaná osoba, a členové Zastupitelstva obce Javorník Pavla
Odstrčilová, Miroslav Obr, Ladislav Bednář a Vladimír Čechal (usn. č. 2/2013-6a)
- zastupitelstvo schválilo seznam pěti firem, které budou v rámci podlimitního řízení ve
veřejné zakázce osloveny k podání nabídky na dodavatele díla, jmenovitě Hikele
stavební firma, s.r.o. Svitavy, Stavební firma KLEPOCOL, s.r.o. Svitavy, OLSPOL,
s.r.o. Svitavy, DOLESTAV SY, s.r.o. Svitavy, EVT Stavby, s.r.o. Svitavy (usn. č.
2/2013-6b) a uložilo starostovi veškerou dokumentaci k veřejné zakázce vyvěsit na
elektronické úřední desce obce (usn. č. 2/2013-6c)
Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

7. Smlouva s ČEZ na věcné břemeno
- Geodézie Česká Třebová požádala obec Javorník o podepsání smlouvy o zřízení věcného
-

břemene na části pozemků, kde zařízení ČEZ Distribuce, a.s. prochází přes pozemek obce;
jedná se o kabel před pozemkem p. Korose v lokalitě U Jelena
protože celé řízení bylo zahájeno ještě v době, kdy vlastníkem pozemků byl p. Duda, je akce
vedena pod názvem „Javorník, p. č. 143 – přípojka Duda“
zastupitelstvo schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
č. IV–12-2008089/VB/2 mezi obcí Javorník a ČEZ Distribuce, a.s. (usn. č. 2/2013-7)

Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

8. Brány památek dokořán
- zastupitelé byli seznámeni s programem celé akce, která byla popsána i v Javornickém
-

občasníku a je i na plakátech po obci
zastupitelstvo stanovilo účast členů zastupitelstva na zabezpečení dílčích úkolů akce

6. Různé
a) Výsledek ankety k prodejně Jednoty
- závěry pracovní skupiny, která se sešla s vedoucím pracovníkem COOP Jednoty ve
Svitavách p. Petraszem a zorganizovala dotazníkový průzkum ke spokojenosti
občanů s provozováním prodejny, byly již zveřejněny v Javornickém občasníku
- následovala schůzka starosty s p. Petraszem a o závěrech byli zastupitelé
informováni
- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o jednáních s COOP Jednoty ve Svitavách

Zapsal: Marie Janderová

Starosta: Zdeněk Bouška

Ověřovatelé zápisu:
Blanka Bulvová

Pavla Odstrčilová

