Zápis č. 3/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 22.6.2015
Zahájení:
18:00 hodin
Ukončení:
19:05 hodin
Ověřovatelé zápisu: D. Císař, M. Obr
Přítomni:
M. Janderová, P. Štěrbová, M. Obr, V. Čechal, B. Bulvová,
K. Matušovská, D. Císař, Z. Bouška
Omluveni:
M. Janková
Program:
1. Určení zapisovatele
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Plnění rozpočtu obce k 31.5.2015 a rozpočtové opatření č. 2
5. Dispozice s majetkem obce
6. Cenová nabídka ČEZ na příští období
7. Závěrečný účet Skupinového vodovodu Svitavy za r. 2014
8. Výjimka z počtu žáků ZŠ
9. Různé
a) Závěrečný účet Mikroregionu Svitavsko za r. 2015
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 D. Císaře a M. Obra
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
4. Plnění rozpočtu obce k 31.5.2015 a rozpočtové opatření č. 2
- zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník
k 31.5.2015 Fin 2-12M
- na roční upravený rozpočet příjmů ve výši 4.174 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci
1.686 tis. Kč a na upravený rozpočet výdajů 4.146 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci
1.291 tis. Kč
- saldo hospodaření je na upravený rozpočet +29 tis. Kč skutečnost +394 tis. Kč
- starosta upozornil zastupitele na to, že letos poprvé byl objem vratek na daňová přiznání
občanů Javorníka tak velký, že jsme v dubnu, v květnu a v prvním inkasu v červnu
neobdrželi žádné částky z daně ze závislé činnosti, proto je nutné provést rozpočtovou
úpravu
- na základě dosavadního vývoje hospodaření předložil starosta ke schválení rozpočtové opatření
č. 2 dle položek (schvaluje se ale rozpočtové opatření v paragrafovém znění)
- úprava se týká následujících změn:
(a) Příjmy snížení o 140 tis. Kč: daňové příjmy -152,0 tis. Kč, dotace knihovna + 12
tis. Kč

(b) Výdaje zvýšení o 44 tis. Kč:
oprava komunikací -50,0 tis. Kč (§ 2212)
úprava vtoku a výtoku z rybníka vč. částečného odbahnění a zpevnění břehu
+180,0 tis. Kč (§ 2333)
nákup počítače do knihovny s dotací +13,0 tis. Kč (§ 3314)
oprava bezdrátového rozhlasu +1,0 tis. Kč (§ 3341)
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň -100,0 tis. Kč (§ 3745) – přesun rybník

- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 31.5.2015 bez připomínek
(usn. č. 3/2015-4a)
- zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2 v paragrafovém znění (do položek bude
upraveno podle upřesnění - usn. č. 3/2015-4b)
Pro:

8

Proti: 0

Zdrželo se:

0

5. Dispozice s majetkem obce
- na minulém zasedání dne 20.4.2015 zastupitelstvo schválilo záměr odkoupení pozemků
pod autobusovými zastávkami u ZŠ na p.p. č. 197 (13 m2) a U Jelena p.p. č. 198 (11 m2)
- v souladu se zákonem o obcích byl záměr zveřejněn na úřední desce obce; žádné
připomínky doručeny nebyly
- až bude ze strany ÚZSVM připravena kupní smlouva, bude následně předložena
zastupitelstvu ke schválení
- zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí (usn. č. 3/2015-5)
Pro:

8

Proti: 0

Zdrželo se:

0

6. Cenová nabídka ČEZ na příští období
- zastupitelé obdrželi předem individuální nabídku ČEZ č. 15008803 na dodávku elektřiny pro
období 1.1.2016 – 31.12.2017 (alternativně na období 1.1.2016 – 31.12.2016)
- zastupitelstvo schválilo přijetí individuální nabídky ČEZ na dodávku elektřiny pro období
1.1.2016 – 31.12.2016 za podmínky nastavení cen dle nabídky na 2 roky (usn. č. 3/2015-6)

Pro:

8

Proti: 0

Zdrželo se:

0

7. Závěrečný účet Skupinového vodovodu Svitavy za r. 2014
- zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí Skupinový
vodovod Svitavy za rok 2014, který je vyvěšen na úředních deskách obce
- zastupitelstvo jej vzalo na vědomí bez připomínek (usn. č. 3/2015-7)
Pro:

8

Proti: 0

Zdrželo se:

0

8. 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. 3/2015-8)
Pro:

8

Proti: 0

Zdrželo se:

0

8. Různé
a) Závěrečný účet Mikroregionu Svitavsko za r. 2014
- zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí
Mikroregionu Svitavsko za rok 2014, který byl vyvěšen na úředních deskách obce
- zastupitelstvo vzalo na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Svitavsko bez připomínek
(usn. č. 3/2014-8a)
Pro:

8

Proti: 0

Zdrželo se:

0

Zapsal: Marie Janderová

Starosta: Zdeněk Bouška

Ověřovatelé zápisu:

Daniel Císař

Miroslav Obr

