Zápis č. 5/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 1.9.2014

Zahájení:
18:00 hodin
Ukončení:
20:30 hodin
Ověřovatelé zápisu: L. Bednář, M. Janková
Přítomni:
F. Havlíček, Z. Bouška, L. Bednář, B. Bulvová,M. Janková,
P. Štěrbová, M. Obr, V. Čechal
Omluveni:
M. Janderová

Program:
1. Určení zapisovatele
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Hospodaření obce v r. 2014 – aktuální stav
5. Dispozice s majetkem obce
6. Různé
a) Dotace SFŽP na zateplení ZŠ - informace
1. Určení zapisovatele
- řídící zasedání Z. Bouška určil zapisovatelem Danu Čechalovou
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 L. Bednáře a M. Jankovou
Pro:

8

Proti: 0

Zdrželo se:

0

4. Hospodaření obce v r. 2014 – aktuální stav
- zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník
k 31.8.2014 Fin 2-12M
- na roční upravený rozpočet příjmů ve výši 4.891 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci
3.705 tis. Kč a na upravený rozpočet výdajů 3.792 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci
2.611 tis. Kč
- saldo hospodaření je na upravený rozpočet 1.099 tis. Kč skutečnost 1.095 tis. Kč
- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 31.8.2014 bez připomínek
(usn. č. 5/2014-4)
Pro:

8

Proti: 0

Zdrželo se:

0

5. Dispozice s majetkem obce
- zastupitelstvu byl předložen návrh smlouvy o výpůjčce chaty neziskové organizaci Lidé
v lese, o.s.
- účelem využití chaty bude provozování Lesního klubu jako alternativa předškolního
vzdělávání
- záměry Lesního klubu osvětlila Mgr. Světlana Macková
- zastupitelstvo rozhodnutí o výpůjčce odložilo na další zasedání zastupitelstva a uložilo
starostovi předložit zastupitelům upravenou smlouvu o výpůjčce o zkrácenou dobu
výpůjčky a stanovení pravidel pro využívání areálu občany obce Javorník
Pro:

8

Proti: 0

Zdrželo se:

0

6. Různé
a) Dotace SFŽP na zateplení ZŠ - informace
- starosta informoval zastupitele o obdržení prvních dvou plateb ze SFŽP; z Fondu
soudržnosti EU 800.308,15 Kč a dotace SFŽP 47.076,95 Kč (obě částky jsou
z uznatelných stavebních prací bez DPH, které není uznatelným nákladem)
- k odsouhlasení jsou na SFŽP ještě částky za projektové práce
- dlouhá doba mezi termínem dokončení zateplení ZŠ a inkasem dotace byla způsobena
šetřením anonymního oznámení
- bylo prokázáno, že k žádnému pochybení ze strany obce nedošlo

Zapsal: Dana Čechalová
Starosta: Zdeněk Bouška

Ověřovatelé zápisu:

Ladislav Bednář

Marie Janková

