Zápis č. 5/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 26.10.2015
Zahájení:
18:00 hodin
Ukončení:
18:50 hodin
Ověřovatelé zápisu: M. Obr, D. Císař
Přítomni:
M. Janderová, M. Obr, B. Bulvová, D. Císař, Z. Bouška, M. Janková,
K. Matušovská
Omluveni:
P. Štěrbová, Vl. Čechal
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Určení zapisovatele
Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
Schválení ověřovatelů zápisu
Plnění rozpočtu obce k 30.9.2015
Veřejnoprávní smlouva s městem Svitavy (cyklostezka)
Akce na prosinec 2015
Různé
a) dopis Natálie Císařové
b) dispozice s majetkem obce
c) darovací smlouva se Skupinovým vodovodem

1. Určení zapisovatele
- řídící zasedání Z. Bouška určil zapisovatelem Marii Janderovou
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
- zastupitelstvo schválilo program zasedání zastupitelstva obce
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
3. Schválení ověřovatelů zápisu
- zastupitelstvo schválilo za ověřovatele zápisu M. Obra a D. Císaře
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
4. Plnění rozpočtu obce k 30.9.2015
- zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník
k 30.9.2015 Fin 2-12M
- na roční upravený rozpočet příjmů ve výši 4.054 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci
3.285 tis. Kč a na upravený rozpočet výdajů 4.281 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci
2.103 tis. Kč
- saldo hospodaření je na upravený rozpočet -226 tis. Kč skutečnost +1.182 tis. Kč
- na základě dosavadního vývoje hospodaření předložil starosta ke schválení rozpočtové opatření
č. 4 dle položek (schvaluje se ale rozpočtové opatření v paragrafovém znění)
- úprava se týká následujících změn:
(a) Příjmy zvýšení o 22 tis. Kč: daňové příjmy +12,0 tis. Kč
pronájem kanalizace (§ 2310) +7,0 tis. Kč
sběr a odvoz komunálních odpadů (EKOKOM) (§ 3722) +3,0 tis. Kč
(b) Výdaje snížení o 121 tis. Kč: silnice (§ 2212) -56,0 tis. Kč
MŠ (§ 3111) +30,0 tis. Kč
veřejné osvětlení (§ 3631) -30,0 tis. Kč
činnost místní správy (§ 6171) -65,0 tis. Kč

- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 30.9.2015 bez připomínek
(usn. č. 5/2015-4a)
- zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 4 v paragrafovém znění (do položek bude
upraveno podle upřesnění) - usn. č. 5/2015-4b
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0

5. Veřejnoprávní smlouva s městem Svitavy (cyklostezka)
- starosta předložil zastupitelům ke schválení veřejnoprávní smlouvu s městem Svitavy o
poskytnutí dotace
- dle této smlouvy činí příspěvek obce Javorník částku 253.587 Kč, tj. 24 % skutečných
nákladů vynaložených na realizaci projektu
- zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s městem
Svitavy, na základě které podíl obce činí 253.587 Kč (usn. č. 5/2015-5)
Pro:

7

Proti: 0

Zdrželo se:

0

6. Akce na prosinec 2015
- zastupitelé byli seznámeni s přípravou akcí v závěru roku – strašidýlkování, rozsvěcení
vánočního stromku a vánoční koncerty
- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o přípravě akcí v závěru roku (usn. č. 5/2015-6)

Pro:

7

Proti: 0

Zdrželo se:

0

7. Různé
a) Dopis Natálie Císařové
- starosta seznámil zastupitele s mailem Natálie Císařové, ve kterém navrhuje
zorganizování vánoční půlnoční mše v kapli N. Trojice za spolupráce obce a Církve
bratrské
- zastupitelstvo souhlasí s bezplatným zapůjčením kaple N. Trojice Církvi bratrské
k zorganizování půlnoční mše 24.12.2015 bez finanční spoluúčasti obce
- garantem za obec bude Daniel Císař
(usn. č. 5/2014-7a)
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
b) Dispozice s majetkem obce
- manželé Libor a Lenka Rozlívkovi požádali o odprodej přilehlých pozemků p.č. 490/1 a
523/7, příp. jejich částí (v těsném sousedství s pozemkem Fedrselových)
- zastupitelstvo nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků p.č. 490/1 a 523/7, ani jejich
částí
(usn. č. 5/2014-7b)
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
c) Darovací smlouva se Skupinovým vodovodem
- starosta seznámil zastupitele s návrhem darovací smlouvy se Skupinovým vodovodem
Svitavy, na základě které obec Javorník obdrží 20 tis. Kč
- zastupitelstvo schválilo uzavření Darovací smlouvy mezi Skupinovým vodovodem
Svitavy a obcí Javorník na částku 20 tis. Kč
(usn. č. 5/2014-7c)
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Zapsal: Marie Janderová
Starosta: Zdeněk Bouška

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Obr

Daniel Císař

