Zápis č. 3/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 16.6.2014
Zahájení:
18:00 hodin
Ukončení:
20:00 hodin
Ověřovatelé zápisu: L. Bednář, V. Čechal
Přítomni:
V. Čechal, F. Havlíček, P. Štěrbová, Z. Bouška,
L. Bednář, M. Obr, B. Bulvová, M. Janková, M. Janderová
Omluveni:

Program:
1. Určení zapisovatele
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Hospodaření obce k 31.5.2014
5. Závěrečný účet obce Javorník za r. 2013 vč. ZŠ a MŠ Javorník
6. Závěrečný účet Skupinového vodovodu Svitavy za r. 2013 a vklad majetku
vodovodního řadu do Skupinového vodovodu Svitavy
7. Změna Stanov Skupinového vodovodu Svitavy
8. Závěrečný účet Mikroregionu Svitavsko za r. 2013
9. Různé:
a) Převzetí chaty AVZO, základní organizace Javorník (dříve ZO Asociace
technických sportů a činností) do majetku obce Javorník
b) Příspěvek obce záchranné stanici volně žijících zvířat „Zelené Vendolí“
c) Výjimka z počtu žáků ZŠ
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 L. Bednáře a Vl. Čechala
Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

4. Hospodaření obce k 31.5.2014
- zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník
k 31.5.2014 Fin 2-12M
- na roční upravený rozpočet příjmů ve výši 4.871 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci
1.725 tis. Kč a na upravený rozpočet výdajů 3.765 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci
1.849 tis. Kč
- saldo hospodaření je na upravený rozpočet 1.105 tis. Kč skutečnost -124 tis. Kč
- dle poslední informace od příslušné projektové manažerky SFŽP by měla být do jednoho
měsíce vyplacena dotace na zateplení ZŠ

- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 31.5.2014 (usn. č. 3/2014-4) a
schválilo rozpočtové opatření č. 3 – navýšení příjmů na pol. 1361 (správní poplatky) o 2
tis. Kč, pol. 4111 (dotace na volby) o 18 tis. Kč a navýšení výdajů v § 3111 (MŠ) + 15 tis.
Kč, § 6117 (volby EP) + 13 tis. Kč
Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

5. Závěrečný účet obce Javorník za r. 2013 vč. ZŠ a MŠ Javorník
-

-

závěrečný účet obce Javorník za r. 2013 a účetní uzávěrka obce a příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Javorník za r. 2013 byly řádně vyvěšeny na úředních deskách obce
zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření obce, účetní závěrku obce a její zřízené
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Javorník, závěrečný účet obce a její zřízené příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Javorník za rok 2013 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad (usn. č. 3/2014-5)

Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

6. Závěrečný účet Skupinového vodovodu Svitavy
- zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí Skupinový
vodovod Svitavy za rok 2013, který je vyvěšen na úředních deskách obce
- zastupitelstvo jej vzalo na vědomí bez připomínek (usn. č. 3/2014-6)
Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

7. Změna Stanov Skupinového vodovodu Svitavy
- z důvodu platnosti nového Občanského zákoníku bylo nutné provést v dobrovolném
svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy změny ve Stanovách svazku
- součástí schválení nových Stanov svazku je i vklad vodovodního řadu na p.p. č.
259/21a 259/20 do dobrovolné svazku
- zastupitelstvo schvaluje:
a) vklad majetku obce, a to inv.č. 41 - vodovodní řad SO 03 na p.p.č. 259/21 a 259/20
v obci Javorník, k.ú. Javorník u Svitav do dobrovolného svazku obcí Skupinový
vodovod Svitavy za podmínek § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (usn. č. 3/2014-7a)
b) změnu Stanov dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy dle
předloženého návrhu (usn. č. 3/2014-7b)
Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

8. Závěrečný účet Mikroregionu Svitavsko za r. 2013
- zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí
Mikroregionu Svitavsko za rok 2013, který byl vyvěšen na úředních deskách obce a
s návrhem upravených Stanov svazku v souladu s novým Občanským zákoníkem
- zastupitelstvo vzalo na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Svitavsko bez připomínek
(usn. č. 3/2014-8a)
- zastupitelstvo schválilo změnu Stanov dobrovolného svazku obcí Mikroregion Svitavsko
dle předloženého návrhu (usn. č. 3/2014-8b)
Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

9. Různé
a) Převzetí chaty AVZO, základní organizace Javorník (dříve ZO Asociace technických
sportů a činností) do majetku obce Javorník
- starosta informoval zastupitele o jednáních s předsedou a dalšími členy AVZO
(Asociace víceúčelových základních organizací), základní organizace Javorník, o
řešení správy chaty v blízkosti obce Kukle, na st. p.č. 202 (majetek obce Javorník)
- zastupitelstvo schvaluje převzetí chaty AVZO do majetku obce a pověřuje Z. Boušku
a D. Čechalovou dořešením zapsání chaty do Katastru nemovitostí (usn. č. 3/2014-9a)
Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

b) Příspěvek obce záchranné stanici volně žijících zvířat „Zelené Vendolí“
- zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 3 tis. Kč záchranné stanici „Zelené Vendolí“
(usn. č. 3/2014-9b)
Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

c) Výjimka z počtu žáků ZŠ
- stejně jako v minulých letech, ředitelka ZŠ a MŠ Pavla Štěrbová požádala o udělení
výjimky z počtu žáků pro školní rok 2014/2015
- výjimka může být udělena dle § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění
pozdějších předpisů
- zastupitelstvo rozhodlo udělit ZŠ a MŠ Javorník výjimku z počtu žáků pro školní rok
2014/2015 a zavázalo se dofinancovat chybějící neinvestiční náklady
(usn. č. 3/2014-9c)
Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

Zapsal: Marie Janderová
Starosta: Zdeněk Bouška

Ověřovatelé zápisu:

Ladislav Bednář

Vladimír Čechal

