Zápis č. 4/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 7.9.2015
Zahájení:
18:00 hodin
Ukončení:
20:10 hodin
Ověřovatelé zápisu: B. Bulvová, M. Janková
Přítomni:
M. Janderová, P. Štěrbová, M. Obr, V. Čechal, B. Bulvová, D. Císař,
Z. Bouška, M. Janková
Omluveni:
K. Matušovská
Program:
1. Určení zapisovatele
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Plnění rozpočtu obce k 31.8.2015
5. Dispozice s majetkem obce
6. Žádost Zapsaného spolku Lidé v Lese
7. Investiční záměry – příprava
8. Informace ze schůzky k odklonu tranzitní nákladní dopravy
9. Nabídka malované mapy
10. Cyklostezka Svitavy - Javorník
11. Různé
a) Nákup kontejnerů na plasty
b) Program obnovy venkova 2016
c) Informace firmy NAMI-TECH s.r.o.
d) Informace ze Skupinového vodovodu Svitavy
e) Žádost o vynětí ze zemědělského půdního fondu
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 M. Jankovou
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
4. Plnění rozpočtu obce k 31.8.2015
- zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník
k 31.8.2015 Fin 2-12M
- na roční upravený rozpočet příjmů ve výši 4.034 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci
2.873 tis. Kč a na upravený rozpočet výdajů 4.190 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci
1.860 tis. Kč
- saldo hospodaření je na upravený rozpočet +155 tis. Kč skutečnost +1.014 tis. Kč
- výrazně vyšší přebytek hospodaření oproti rozpočtu je z důvodu realizace a fakturování
některých plánovaných akcí až ve 2. pololetí roku
- na základě dosavadního vývoje hospodaření předložil starosta ke schválení rozpočtové opatření
č. 3 dle položek (schvaluje se ale rozpočtové opatření v paragrafovém znění)

- úprava se týká následujících změn:
(a) Příjmy zvýšení o 20 tis. Kč: daňové příjmy +18,0 tis. Kč, činnost místní správy
(§ 6171) +2 tis. Kč
(b) Výdaje zvýšení o 91 tis. Kč:
úpravy drobných vodních toků (§ 2212) +40,0 tis. Kč
MŠ (§ 3111) +26,0 tis. Kč
sběr a svoz komunálních odpadů (§ 3722) +25,0 tis. Kč

- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 31.8.2015 bez připomínek
(usn. č. 4/2015-4a)
- zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 3 v paragrafovém znění (do položek bude
upraveno podle upřesnění - usn. č. 4/2015-4b)
Pro:

8

Proti: 0

Zdrželo se:

0

5. Dispozice s majetkem obce
- starosta předložil zastupitelům ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu majetku
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových; jedná se o pozemkovou
parcelu č. 1232/3, ostatní plocha (chodník u autobusové zastávky ZŠ směr Litomyšl)
- zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových o bezúplatném převodu majetku č. 40/15/HSYM-BP (usn. č. 4/2015-5)
Pro:

0

Proti: 0

Zdrželo se:

0

6. Žádost zapsaného spolku Lidé v Lese
- zastupitelé obdrželi žádost zapsaného spolku Lidé v Lese pro lesní klub pro děti Napísek o
příspěvek na nákup nových kamen
- zastupitelstvo schválilo zakoupení kamen zapsanému spolku Lidé v Lese pro lesní klub pro děti
Napísek ve výši 5 tis. Kč (usn. č. 4/2015-6)

Pro:

8

Proti: 0

Zdrželo se:

0

7. Investiční záměry - příprava
- na zasedání ZO dne 16.2.2015 schválilo zastupitelstvo dokument pod názvem Seznam
projektových záměrů obce Javorník
- o aktuálním stavu příprav u některých z uvedených akcí podal zastupitelům informaci
starosta
- zastupitelstvo jej vzalo na vědomí bez připomínek (usn. č. 4/2015-7)
Pro:

8

Proti: 0

Zdrželo se:

0

8. Informace ze schůzky k odklonu tranzitní nákladní dopravy
- starosta informoval zastupitele o jednání, které proběhlo na odboru dopravy MěÚ
Svitavy; jednání bylo vyvoláno na základě žádosti podané JUDr. Davidem Švecem
z Javorníka
- žádost podepsaná skupinou občanů obcí Javorník, Mikuleč a Kukle a z ul. Pražská,
Svitavy upozorňuje na neúnosné zatížení silnice č. II/366 a požaduje odklon tranzitní
nákladní dopravy ze silnice č. II/366 v úseku od křižovatky se silnicí č. I/35 (Mikuleč) po
křižovatku se silnicí č. I/34 (Svitavy)
- na schůzku bude navazovat další jednání na úrovni Pardubického kraje

- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o jednání ve věci odklonu tranzitní nákladní
dopravy ze silnice č. II/366 v úseku od křižovatky se silnicí č. I/35 (Mikuleč) po křižovatku
se silnicí č. I/34 (Svitavy)
(usn. č. 4/2015-8)
Pro:

8

Proti: 0

Zdrželo se:

0

9. Nabídka malované mapy
- starosta informoval zastupitele o nabídce firmy Malované mapy, s.r.o. ze Zlína umístit
prezentaci obce Javorník na malované mapě regionu Svitavsko (cena je stanovena dle
rozsahu prezentace)
- zastupitelstvo neschválilo podání objednávky na prezentaci obce Javorník na malované
mapě regionu Svitavsko
(usn. č. 4/2015-9)
Pro:

8

Proti: 0

Zdrželo se:

0

10. Cyklostezka Svitavy - Javorník
- kompletní rekonstrukce stezky byla již dokončena
- město Svitavy jako investor zatím nemá konečné vyúčtování akce vč. dotace
Pardubického kraje, proto zatím není předložena ke schválení smlouva mezi městem
Svitavy a obcí Javorník na úhradu podílu obce Javorník
- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o realizaci díla „Cyklostezka Svitavy –
Javorník“ a uložilo starostovi předložit smlouvu s městem Svitavy o finančním podílu
obce Javorník na financování díla před vlastní úhradou
(usn. č. 4/2015-10)
Pro:

8

Proti: 0

Zdrželo se:

0

11. Různé
a) Nákup kontejnerů na plasty
- protože se opakuje problém přeplnění kontejnerů na plasty, navrhl starosta zastupitelům
ke schválení nákup tří nových kontejnerů a jejich umístění na stávající sběrná místa
odpadů
- předpokládaná cena jednoho kontejneru je cca 8 tis. Kč
- zastupitelstvo schválilo zakoupení tří kontejnerů na plasty (usn. č. 4/2014-11a)
Pro:

8

Proti: 0

Zdrželo se:

0

b) Program obnovy venkova 2016
- Mikroregion Svitavsko bude podávat žádost o dotaci z POV 2016 Pardubického kraje,
která se bude týkat příspěvku na úpravy veřejných prostranství
- dotace může být pouze na akce s celkovým rozpočtem do 100 tis. Kč
- zastupitelstvo uložilo starostovi podat na Mikroregion Svitavsko žádost o dotaci na
úpravu veřejného prostranství u Březinky před Kadlecovými (usn. č. 4/2014-11b)
Pro:

8

Proti: 0

Zdrželo se:

0

c) Informace firmy NAMI-TECH s.r.o.
- zastupitelé obdrželi mail obchodního zástupce firmy NAMI-TECH s.r.o. ze Zlína, který se
týká doplnění informací o instalacích zařízení Eltrick
- součástí mailu je prezentace referencí o realizacích uvedeného zařízení a nabídka
účasti na prezentacích

- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o mailech firmy NAMI-TECH s.r.o.
(usn. č. 4/2014-11a)
Pro:

8

Proti: 0

Zdrželo se:

0

d) Informace ze Skupinového vodovodu Svitavy
- na zasedání ZO dne 20.4.2015 byla projednána informace o ztrátách, které činily
v celém svazku průměr 23,39 % a v obci Javorník byly uvedeny vysoké ztráty 45,48 %
- starosta obce Javorník požadoval od Vodárenské Svitavy s.r.o. prověření důvodů a
následně došlo k upřesnění údajů
- ztráty v celém svazku jsou skutečně v průměru 23,39 %, ale v Javorníku jsou ztráty
19,69 %, z toho ztráty ve vlastní síti 12,14 %
- zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí
(usn. č. 4/2014-11d)
Pro:

8

Proti: 0

Zdrželo se:

0

e) Žádost o vynětí ze zemědělského půdního fondu
- starosta seznámil zastupitele o jednání na MěÚ ve Svitavách ve věci zřízení místní
komunikace na p. p.č. 523/22
- tento pozemek je dlouhodobě využíván k přístupu na přilehlé pozemky jako
komunikace, ale v Katastru nemovitostí je pozemek veden jako trvalý travní porost
- starosta navrhl zastupitelům schválit žádost o vynětí ze zemědělského půdního fondu
z důvodu zajištění přístupu k přilehlým zemědělským pozemkům; vynětí v tomto případě
by mělo být zdarma, pouze bude nutné uhradit výpočet odvodů, rozbor půdy a
jednoduchou projektovou dokumentaci na komunikaci (z důvodu přiměřených nákladů
bude požádáno o vynětí nutné části p. p.č. 523/22)
- zastupitelstvo schválilo podání žádosti o vynětí ze zemědělského půdního fondu části
pozemkové parcely č. 523/22 z důvodu zajištění přístupu k přilehlým zemědělským
pozemkům
(usn. č. 4/2014-11e)
Pro:

8

Proti: 0

Zdrželo se:

0

Zapsal: Marie Janderová

Starosta: Zdeněk Bouška

Ověřovatelé zápisu:

Blanka Bulvová

Marie Janková

