Zápis č. 6/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 14.10.2013
Zahájení:
18:00 hodin
Ukončení:
18:50 hodin
Ověřovatelé zápisu: P. Štěrbová, F. Havlíček
Přítomni:
V. Čechal, F. Havlíček, M. Janderová, P. Štěrbová, Z. Bouška, M.
Janková, L. Bednář, M. Obr, B. Bulvová
Omluveni:

Program:
1. Určení zapisovatele
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Hospodaření obce k 30.9.2013
5. Zateplení budovy ZŠ – průběh realizace
6. Dispozice s majetkem obce
7. Různé – darovací smlouva se Skupinovým vodovodem Svitavy
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 P. Štěrbovou a F. Havlíčka
Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

4. Hospodaření obce k 30.9.2013
- zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník
k 30.9.2013 Fin 2-12M
- na roční upravený rozpočet příjmů ve výši 3.805 tis. Kč je skutečnost 3.022 tis. Kč po
konsolidaci a na upravený rozpočet výdajů 5.152 tis. Kč je skutečnost 2.478 tis. Kč po
konsolidaci
- saldo hospodaření je na upravený rozpočet – 1.347 tis. Kč skutečnost 544 tis. Kč (z toho
byl splacen úvěr ve výši 307 tis. Kč)
- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 30.9.2013 a schválilo
rozpočtové opatření č. 4 – usn. č. 6/2013-4a
Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

5. Zateplení budovy ZŠ – průběh realizace
- zastupitelé byli seznámeni s průběhem prací na zateplení budovy ZŠ
- k 10.10.2013 byly dosud uhrazeny dvě faktury v celkové výši 1.095.530 Kč
- protože z důvodu získání dostatečného počtu bodů pro přidělení dotace není
energetickým auditem a vlastním projektem zateplení řešena pochůzná podlaha na
půdě a střecha budovy, byly na SFŽP konzultovány vícepráce z pohledu možnosti

-

-

-

-

alespoň částečné uznatelnosti nákladů pro přidělení dotace (viz. zápis z kontrolního dne
10.9.2013)
vzhledem k tomu, že konstrukce nosných trámů podlahy není součástí stropu nad 2.
podlažím budovy, ale je součástí střešní konstrukce, jsou náklady na podlahu i střešní
krytinu neuznatelné – schválený upravený rozpočet obce již s tímto řešením počítá
protože navýšení ceny díla je o více než 20 % větší než je cena dle SOD, byly na opravu
střešního pláště osloveny tři firmy k podání nabídky (dle zák. o zadávání veřejných
zakázek se jedná o zakázku malého rozsahu); firma ŠELA stavel s.r.o. Choceň nabídla
cenu 534.226 Kč bez DPH, firma KOLP spol. s r.o. Moravská Třebová nabídla cenu
522.245 Kč a firma KLEPOCOL s.r.o. Svitavy – Lačnov nabídla cenu 493.176 Kč
zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o průběhu prací na zateplení budovy ZŠ
zastupitelstvo schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Klepocol, který
řeší vícepráce související především s podlahou půdy (nová cena díla tak činí 1.351.952
Kč bez DPH) – usn. č. 6/2013-5a
zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o dílo s firmou KLEPOCOL s.r.o. Svitavy –
Lačnov na opravu střešního pláště ZŠ Javorník – usn. č. 6/2013-5b
Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

6. Dispozice s majetkem obce
- na minulém zasedání zastupitelstva byl schválen záměr koupě p.p. č. 259/25 o výměře
1.289 m2, na jejíž části je pás místní komunikace k hájence v k.ú. Javorník u Svitav a
nově vybudované inženýrské sítě (kanalizace, vodovod a el. přípojka)
- zastupitelstvo schválilo uzavření kupní smlouvy s Mgr. Janem Pešlem na p.p. č. 259/25
za cenu 50 tis. Kč – usn. č. 6/2013-6a
Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

7. Různé
a) Darovací smlouva se Skupinovým vodovodem Svitavy
- starosta seznámil zastupitele s rozhodnutím členské schůze Skupinového vodovodu
Svitavy, která schválila finanční dar členským obcím ve výši 40 tis. Kč
- zastupitelstvo schválilo uzavření Darovací smlouvy mezi Skupinovým vodovodem
Svitavy a obcí Javorník na částku 40 tis. Kč
Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

Zapsal: Marie Janderová

Starosta: Zdeněk Bouška

Ověřovatelé zápisu:
Pavla Štěrbová

František Havlíček

