Zápis č. 8/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 16.12.2013
Zahájení:
17:30 hodin
Ukončení:
18:15 hodin
Ověřovatelé zápisu: B. Bulvová, V. Čechal
Přítomni:
V. Čechal, F. Havlíček, M. Janderová, P. Štěrbová, Z. Bouška,
L. Bednář, M. Obr, B. Bulvová
Omluveni:
M. Janková

Program:
1. Určení zapisovatele
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Hospodaření obce k 30.11.2013
5. Rozpočet obce na r. 2014
6. Obecně závazná vyhláška o odpadech na r. 2014
7. 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:

8

Proti: 0

Zdrželo se:

0

3. Schválení ověřovatelů zápisu
- zastupitelstvo schválilo za ověřovatele zápisu B. Bulvovou a Vl. Čechala
Pro:

8

Proti: 0

Zdrželo se:

0

4. Hospodaření obce k 30.11.2013
- zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník
k 30.11.2013 Fin 2-12M
- na roční upravený rozpočet příjmů ve výši 3.865 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci
3.813 tis. Kč a na upravený rozpočet výdajů 5.109 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci
4.626 tis. Kč
- saldo hospodaření je na upravený rozpočet -1.244 tis. Kč skutečnost -814 tis. Kč
- v třídě financování jsou splátky úvěru ve výši 340 tis. Kč (úvěr je již celý splacen) a na
rozpočtovaný nový úvěr ve výši 1.500 tis. Kč je vyčerpáno 1.296 tis. Kč
- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 30.11.2013 a schválilo
rozpočtové opatření č. 5 – usn. č. 8/2013-4
Pro:

8

Proti: 0

Zdrželo se:

0

5. Rozpočet obce na r. 2014
- návrh rozpočtu obce na rok 2014 v paragrafovém znění byl řádně zveřejněn na úřední
desce OÚ Javorník i na webových stránkách obce – elektronické úřední desce
- starosta doporučil schválit rozpočet
- starosta navrhl projednání nového rozpočtového výhledu až na začátek r. 2014, kdy
bude již známý skutečný výsledek hospodaření obce
- zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Javorník na r. 2014 (usn. č. 8/2013-5a) a uložilo
starostovi předložit zastupitelstvu nový rozpočtový výhled obce Javorník nejpozději
31.3.2014 (usn. č. 8/2013-5b)
Pro:

8

Proti: 0

Zdrželo se:

0

6. Obecně závazná vyhláška o odpadech na r. 2014
- starosta předložil ke schválení obecně závaznou vyhlášku obce Javorník č. 1/2013
s doporučením, aby byla i na příští rok zachována výše poplatku pro obyvatele ve stejné
výši jako v r. 2013, tj. 570 Kč
- obec hradí svozové firmě LIKO Svitavy, a.s. za jednoho obyvatele 612 Kč; rozdíl platí
obec
- protože obec zajišťuje pro občany i likvidaci zeleného odpadu a stavební suti, budou
skutečné náklady na shromažďování, sběr, přepravu, třídění a odstraňování v r. 2013
celkem cca 320 tis. Kč; z poplatků za odpady se v obci vybere celkem cca 190 tis. Kč a
od EKOKOMu za třídění odpadu získá obec 36 tis. Kč – obec tak z rozpočtu doplácí
přibližně 94 tis. Kč
- zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Javorník č. 1/2013, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů v r. 2014 (usn. č. 8/2012-6)
Pro:

8

Proti: 0

Zdrželo se:

0

7. Různé
a) Obchodování na Českomoravské komoditní burze
- na burze, které se obec zúčastnila spolu s městem Svitavy, byly vysoutěženy
následující ceny elektřiny pro obec na r. 2014: nízký tarif 1.050 Kč/MWh (letos byla
cena 1.634 Kč/MWh), vysoký tarif 1.039 Kč/MWh (letos byla cena 1.854 Kč/MWh)
- zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí

Zapsal: Marie Janderová

Starosta: Zdeněk Bouška

Ověřovatelé zápisu:
Blanka Bulvová

Vladimír Čechal

