Zápis č. 1/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 16.2.2015

Zahájení:
18:00 hodin
Ukončení:
20:50 hodin
Ověřovatelé zápisu: P. Štěrbová, M. Obr
Přítomni:
M. Janderová, P. Štěrbová, M. Janková, M. Obr, V. Čechal,
B. Bulvová, Z. Bouška, K. Matušovská, D. Císař
Omluveni:

Program:
1. Určení zapisovatele
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Plnění rozpočtu obce k 31.12.2014
5. Informace k průběžné kontrole hospodaření obce
6. Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu
Pardubice
7. Informace o smlouvách s obcemi Mikuleč a Kukle – příspěvky na ZŠ a MŠ Javorník
8. Rozklikávací rozpočet – nabídka Triady na uzavření smlouvy
9. Různé
- informace komise ŽP k údržbě a kácení stromů
- příprava obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Javorník
- plán investic
- informace o jednání s COOP Jednotou
- plán činnosti kontrolního výboru
- Dodatek č. 13 ke smlouvě č. 09/2001/O s firmou LIKO 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 M. Obra
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
4. Hospodaření obce k 31.12.2014
- zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník
k 31.12.2014 Fin 2-12M
- na roční upravený rozpočet příjmů ve výši 4.952.930 Kč je skutečnost po konsolidaci
5.201.471,18 Kč a na upravený rozpočet výdajů 3.657.961 Kč je skutečnost po
konsolidaci 3.605.389,40 Kč
- saldo hospodaření je na upravený rozpočet 1.294.969 Kč skutečnost 1.596.081,78 Kč;
z uvedeného přebytku byla částka 1.080.000 Kč použita na splátky dlouhodobého úvěru

- na běžných účtech u ČS a ČNB měla obec k 31.12.2014 celkem 1.021.551,06 Kč
- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 31.12.2014 bez připomínek
(usn. č. 1/2015-4a) a uložilo starostovi předložit ke schválení závěrečný účet obce za r.
2014 na nejbližší zasedání zastupitelstva, které bude po provedené Kontrole
hospodaření obce Krajským úřadem Pardubického kraje (usn. č. 1/2015-4b)
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
5. Informace k průběžné kontrole hospodaření obce v r. 2014
- účetní p. Dana Čechalová seznámila zastupitele se zprávou o průběžné kontrole
hospodaření obce v r. 2014 kontrolní skupinou Krajského úřadu Pardubického kraje
- z důvodu nepřesnosti při výpočtu odměn zastupitelů v období mezi termínem voleb do
zastupitelstva a ustavujícím zasedáním byla zpětně odměna zkrácena a za měsíc leden
v souladu s metodickým výkladem kontrolní skupiny KÚ vyplacena v upravené výši
- na základě doporučení kontrolní skupiny Krajského úřadu z důvodu nutnosti provádět
operativně rozpočtová opatření zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst.
2 písm. a) a § 99 odst. 2 zák. č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění rozpočtových opatření
v následujícím rozsahu:
a) Na příjmové straně rozpočtu navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 1
(daňové příjmy), třídy 2 (nedaňové příjmy) a třídy 3 (kapitálové příjmy) do výše
100.000 Kč; tyto prostředky nesmí starosta zapojit do výdajů (rozpočtují se do
třídy financování = navýšení zůstatku na BÚ) kromě účelově určených darů.
b) Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté dotace) v případě, že
zastupitelstvo schválilo účast obce při podání žádosti o transfer nebo jsou-li
transfery poskytovány na základě právních předpisů; tyto prostředky starosta
zapojuje do výdajů stejně jako schválené účelové dotace, dotace na volby, na
hasiče a další.
c) Na výdajové straně rozpočtu navýšení závazného ukazatele do výše
100.000 Kč v období mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva s výjimkou
příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím. Navýšení jednoho
závazného ukazatele musí být kompenzováno snížením jiného závazného
ukazatele na výdajové straně rozpočtu, aby nedošlo ke snížení přebytku nebo
ke zvýšení schodku schváleného (upraveného) rozpočtu.
d) Přesuny v rámci jednoho paragrafu mezi třídou 5 (běžné výdaje) a třídou 6
(kapitálové výdaje) u akcí, které byly schváleny zastupitelstvem, ale u kterých
je nutné po uskutečnění plnění výdajů provést správné zatřídění v souladu
s rozpočtovou skladbou bez ohledu na výši výdaje.
e) Navýšení závazného ukazatele o částku v případě potřeby vyšší o 100.000
Kč, a to jen v případech, kdy se jedná o výdaj nutný k zajištění chodu obce,
v případech havárií nebo stavu nouze, k odvrácení možných škod, dále když
včasné neprovedení úhrady je vázáno penalizací, dále v případě úhrady
pokut, penále a dalších nutných výdajů, kdy schválení rozpočtového opatření
je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
(usn. č. 1/2015-5a)
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
6. Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny
v regionu Pardubice
-

-

zastupitelé obdrželi předem návrh smlouvy o sdružování prostředků na nákup výměnného
fondu pro knihovny v regionu Pardubice, ve které je Krajská knihovna zastoupena ředitelkou
Městské knihovny ve Svitavách Mgr. Martou Bauerovou
starosta podal návrh, aby zastupitelstvo odsouhlasilo roční příspěvek obce Městské knihovně
ve Svitavách na nákup výměnného fondu ve stejné výši jako v r. 2014, tj. 5 Kč na obyvatele
zastupitelstvo schválilo poskytnutí ročního příspěvku na nákup výměnného fondu ve výši do
5 Kč na jednoho obyvatele a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o sdružování prostředků

na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice s Krajskou knihovnou
v Pardubicích, zastoupenou ředitelkou Městské knihovny ve Svitavách
(usn. č. 1/2015-6)

Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

7. Informace o smlouvách s obcemi Mikuleč a Kukle – příspěvky na ZŠ a MŠ Javorník
-

-

starosta seznámil zastupitele o uzavřených smlouvách s obcemi Kukle (Smlouva č. 141230) a
Mikuleč (Smlouva č. 141203), na základě kterých obec Mikuleč přispěla v prosinci 2014 obci
Javorník 20 tis. Kč a obec Kukle 13 tis. Kč; jde o dohodnuté příspěvky obcí na provozní
náklady příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Javorník v r. 2014, kterou navštěvují děti obou obcí
zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí a uzavření obou smluv schválilo

(usn. č. 1/2015-7)
Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

8. Rozklikávací rozpočet – nabídka Triady na uzavření smlouvy
-

-

zastupitelé obdrželi v předstihu návrh smlouvy s firmou Triada, spol. s r.o. o poskytování
služby iMUNIS Rozklikávací rozpočet
cena služby pro obec Javorník činí 135 Kč/měsíc bez DPH, tj. ročně 1.960 Kč vč. DPH
starosta navrhl smlouvu neschválit a řešit informování veřejnosti o plnění rozpočtu na
webových stránkách obce zveřejňováním účetního výkazu Fin 2-12 M, který všechny potřebné
údaje obsahuje
zastupitelstvo smlouvu s firmou Triada, spol. s r.o. o poskytování služby iMUNIS Rozklikávací
rozpočet neschválilo a uložilo starostovi zveřejňovat výkazy Fin 2-12 M na webových
stránkách obce minimálně ve čtvrtletních intervalech

(usn. č. 1/2015-8)
Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

9. Různé
a) Informace komise ŽP k údržbě a kácení stromů
- předsedkyně komise Jarmila Boušková podala ústní informaci o zahájení činnosti
komise
- komise požádala Agenturu ochrany přírody v Pardubicích o provedení odborné
dohlídky a posouzení významných stromů v obci
- komise doporučuje zastupitelstvu zvážit možnosti přispět na ošetření velkých stromů
- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci komise ŽP a ukládá předsedkyni komise
předložit konkrétní návrh podílu obce na pomoci vlastníkům při údržbě významných
stromů a způsob kácení stromů na obecních pozemcích vč. přidělení dřeva
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
b) příprava obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Javorník
- místostarostka Marie Janderová předložila ke schválení obecně závaznou vyhlášku
obce Javorník 1/2015, která reaguje na povinnost obcí řešit od letošního roku
problematiku odpadů nově v souladu s posledními novelami zákona č. 185/2001, Sb.
o odpadech vč. biologického a stavebního
- bylo doporučeno doplnit ve vyhlášce způsob podávání informací o odpadovém
hospodářství v obci kromě využití Javornického občasníku o letáky, obecní rozhlas a
zprávy sms
- zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Javorník
(usn. č. 1/2015-9b)
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0

c) Plán investic
- starosta informoval zastupitele o zpracovávané strategii komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Svitava do r. 2020
- prostřednictvím MAS Svitava bude možné v novém plánovacím období získávat
dotace na připravené projekty; podmínkou získání dotace na konkrétní projekt bude
zařazení projektu ve výše uvedené strategii
- každý projekt by měl mít zpracován evidenční list akce, aby mohl být do seznamu
zařazen
- starosta předložil zastupitelům návrh investic nad 100 tis. Kč (dokument „Seznam
projektových záměrů obce Javorník“ je otevřeným dokumentem a lze ho operativně
měnit či doplňovat v kompetenci zastupitelstva)
- zastupitelstvo schválilo „Seznam projektových záměrů obce Javorník“ a uložilo
starostovi předložit na příští zasedání zastupitelstva návrh rozpočtového opatření,
které bude řešit letošní možnosti investic
(usn. č. 1/2015-9c)
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
d) Informace o jednání s COOP Jednotou
- starosta informoval zastupitele o jednání se zástupcem vedení Jednoty Miroslavem
Popelkou
- prodejna v Javorníku hospodaří s velkou ztrátou
- Pardubický kraj vypsal dotační program na pomoc vesnickým prodejnám
- starosta navrhl zastupitelstvu schválit podání žádosti o dotaci PK prostřednictvím
Jednoty pouze bez spoluúčasti obce
- zastupitelstvo neschválilo podání žádosti o dotaci Pardubického kraje na finanční
výpomoc provozu prodejny v Javorníku prostřednictvím Jednoty ve Svitavách
z důvodu nespokojenosti s provozem prodejny a neřešení připomínek občanů ze
strany vedení Jednoty v minulém období
(usn. č. 1/2015-9d)
Pro: 6
Proti: 1
Zdrželo se: 2
e) Plán činnosti kontrolního výboru
- zastupitelstvo schválilo plán činnosti kontrolního výboru na r. 2015
(usn. č. 1/2015-9e)
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
f) Dodatek č. 13 ke smlouvě č. 09/2001/O s firmou LIKO Svitavy
- zastupitelstvo schválilo uzavření Dodatku č. 13 ke smlouvě č. 09/2001/O s firmou
LIKO Svitavy a.s., kterým je stanovena výše roční ceny za nakládání s komunálním
odpadem na rok 2015
(usn. č. 1/2015-9f)
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Zapsal: Marie Janderová
Starosta: Zdeněk Bouška

Ověřovatelé zápisu:

Pavla Štěrbová

Miroslav Obr

