Zápis č. 1/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 7.3.2016
Zahájení:
18:00 hodin
Ukončení:
20:05 hodin
Ověřovatelé zápisu: B. Bulvová, Vl. Čechal
Přítomni:
M. Janderová, Z. Bouška, M. Janková, K. Matušovská, P. Štěrbová,
Vl. Čechal, D. Císař, M. Obr, B. Bulvová
Omluveni:
Program:
1. Určení zapisovatele
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Oprava znění usnesení ze dne 14.12.2015
5. Výsledek hospodaření obce za r. 2015
6. Plnění rozpočtu obce k 29.2.2016
7. Stav přípravy projektů obce
8. Plánované akce komise pro mládež
9. Smlouva o zajištění likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu
10. Žádost firmy MONTPROJEKT a smlouva o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
s firmou ČEZ Distribuce, a.s.
11. Různé
a) Uzavření Dodatku č. 14 ke smlouvě č. 09/2001/O s firmou LIKO SVITAVY a.s.

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 B. Bulvovou a Vl. Čechala
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
4. Oprava znění usnesení ze dne 14.12.2015
- zastupitelstvo dne 14.12.2015 schválilo uzavření kupní smlouvy č. 29/15/HSYM-KS
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových za podmínky, že poplatníkem
daně z nabytí nemovité věci bude prodávající
- daň v tomto případě činí 5 % z kupní ceny, tj. 200 Kč
- v uvedené smlouvě je ale uvedeno, že vklad do katastru nemovitostí provede Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, a to činí u dvou pozemků pod autobusovými
čekárnami 2.000 Kč
- v případě uzavření smlouvy bez výše uvedené podmínky tedy obec ušetří 1.800 Kč
- zastupitelstvo souhlasilo se změnou (revokací) usnesení č. 6/2015-7 ze dne
14.12.2015 a schválilo uzavření smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových bez podmínky (usn. č. usn. č. 6/2015-7)
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0

5. Výsledek hospodaření obce za r. 2015
- zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník
k 31.12.2015 Fin 2-12M
- na roční upravený rozpočet příjmů ve výši 4.402.100,00 Kč je skutečnost po konsolidaci
4.521.600,67 Kč a na upravený rozpočet výdajů 3.794.600,00 Kč je skutečnost po
konsolidaci 3.460.811,73 Kč
- saldo hospodaření je na upravený rozpočet 607.500,00 Kč skutečnost 1.060.788,94 Kč;
z uvedeného přebytku byla částka 215.819 Kč použita na splacení dlouhodobého úvěru
- na běžných účtech u ČS a ČNB měla obec k 31.12.2015 celkem 1.866.521,00 Kč
- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 31.12.2015 bez připomínek
(usn. č. 1/2016-5a) a uložilo starostovi předložit ke schválení závěrečný účet obce za
r. 2015 na nejbližší zasedání zastupitelstva, které bude po provedené Kontrole
hospodaření obce Krajským úřadem Pardubického kraje (usn. č. 1/2016-5b)
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
6. Plnění rozpočtu obce k 29.2.2016
- zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník
k 29.2.2016 Fin 2-12M
- na roční upravený rozpočet příjmů ve výši 4.139 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 722
tis. Kč a na upravený rozpočet výdajů 4.139 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 444 tis.
Kč
- saldo hospodaření je na upravený rozpočet 0,- tis. Kč skutečnost +278 tis. Kč
- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 29.2.2016 bez připomínek
(usn. č. 1/2016-6a)
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
7. Stav přípravy projektů obce
- je zpracován detailní rozpočet na kompletní rekonstrukci ústředního vytápění ZŠ vč.
nového kotle projektantem Jaroslavem Přikrylem ze Svitav
- realizace rekonstrukce bude provedena v období prázdnin
- zastupitelstvo uložilo starostovi připravit na příští zasedání zastupitelstva min. dvě
nabídky k výběru dodavatele (usn. č. 1/2016-7a)
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
- k připravovanému záměru výstavby čističky a navazující kanalizace u ZŠ předložil
starosta ke schválení smlouvu o dílo s Ing. Josefem Puldou
- předmětem dodávky je vypracování dokumentace na ČOV u ZŠ v Javorníku vč. vyřízení
povolení vodoprávního úřadu MěÚ Svitavy
- zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o dílo 02/2016 s Ing. Puldou
(usn. č. 1/2016-7b)
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
- třetím projektem v budově ZŠ je rekonstrukce koupelny bytu
- starosta spolu s Pavlou Štěrbovou předložil dvě nabídky k realizaci – 1. firma Bedřich
VEČEŘE, stavební práce a interiéry, Svitavy – cena 264.977 Kč vč. DPH a 2. firma PEM
trade s.r.o. Svitavy – cena 236.404 Kč
- zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o dílo s firmou PEM trade s.r.o. Svitavy
(usn. č. 1/2016-7c)
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 1
- starosta dále předložil zastupitelům cenovou nabídku firmy IMPULS-B, s.r.o.,

Zd. Štěpánka 1779/17, 708 00 Ostrava - Poruba na převěšení stávajících zvonů v kapli
N. Trojice vč. instalace el. pohonu lineárním motorem; rozpočet po slevě 7 % činí
84.825,30 Kč bez DPH (102.639 Kč vč. DPH)

- zastupitelstvo schválilo nabídku firmy IMPULS-B v celkové ceně 102.639 Kč vč. DPH (usn. č.

1/2016-7d)
Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

- starosta podal informaci o stavu přípravy projektu víceúčelového hřiště s umělým
povrchem
- projektová dokumentace je zpracována
- sloučené územní a stavební řízení k povolení stavby bylo stavebním úřadem MěÚ
Svitavy vypsáno 1.3.2016 (žádost byla podána 18.2.2016)
- součástí projektu je i vykácení stromů, které může být provedeno až po vydání
stavebního povolení
- v současné době není vypsán žádný dotační titul na získání dotace
- zda bude možné realizovat projekt letos nebo příští rok bude závislé na časovém
průběhu stavebního řízení a možnosti vykácení stromů a následně může být vypsáno
výběrové řízení na dodavatele díla; rozhodující stanovisko by mělo přijmout
zastupitelstvo na příštím zasedání
- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o stavu přípravy projektu víceúčelového hřiště
s umělým povrchem a uložilo starostovi připravit na příští zasedání zastupitelstva
konkrétní postup pro realizaci této akce (usn. č. 1/2016-7e)
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
- rekonstrukce místní komunikace u Knotkových by měla být realizována ve 2. čtvrtletí
2016
- na příští zasedání zastupitelstva starosta předloží dvě cenové nabídky a poté
zastupitelstvo rozhodne o dodavateli (usn. č. 1/2016-7f)
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
- starosta předložil zastupitelům rozpočtový výhled obce do r. 2019, který obsahuje i

připravovanou realizaci investic r. 2016 v objemu 4.550 tis. Kč s použitím úvěru ve výši
3.000 tis. Kč
- zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled obce Javorník do r. 2019 (usn. č. 1/2016-7g)
a pověřilo starostu k podání žádosti o úvěr u České spořitelny, a.s. (usn. č. 1/2016-7h)
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
8. Plánované akce komise pro mládež
- předseda komise pro mládež Petr Hirka předložil zastupitelům plán akcí na letošní rok a
požádal zastupitele o stanovisko k některým návrhům
- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o plánu akcí komise pro mládež
9. Smlouva o zajištění likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu
- svoz a likvidaci komunálního a nebezpečného odpadu zajišťuje v obci Javorník firma
LIKO SVITAVY a.s.
- biologicky rozložitelný odpad řeší firma se subjekty, které se zpracováním a likvidací
tohoto odpadu zabývají a mohou biologický odpad zpracovávat i pro jiné obce
- z tohoto důvodu předložil starosta ke schválení uzavření Smlouvy o zajištění likvidace
biologicky rozložitelného komunálního odpadu s firmou MEZILESÍ spol. s r.o.
- zastupitelstvo schválilo uzavření Smlouvy o zajištění likvidace biologicky rozložitelného
komunálního odpadu s firmou MEZILESÍ spol. s r.o., Sklené 93, IČ 47471182
(usn. č. 1/2016-9)
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0

10. Žádost firmy MONTPROJEKT a smlouva o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
s firmou ČEZ Distribuce, a.s.
- firma MONTPROJEKT, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, zpracovává
pro ČEZ Distribuce projekt vybudování elektropřípojky pro budoucí stavbu RD p. Daniela
Knotka
- protože uvedená přípojka vede i přes pozemkové parcely č. 1234/1 (ostatní plocha) a
1207 (ostatní plocha) na LV č. 10001 v k.ú. Javorník u Svitav, obec Javorník, je potřeba
k vydání stavebního povolení uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí s firmou ČEZ
Distribuce, a.s.
- zastupitelstvo schválilo předloženou Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu číslo
IV-12-2014268/VB/01 s názvem Javorník, 238/1, Knotek, RD nové OM, kNN
(usn. č. 1/2016-10)
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
11. Různé
a) Dodatek č. 14 ke smlouvě č. 09/2001/O s firmou LIKO Svitavy
- zastupitelstvo schválilo uzavření Dodatku č. 14 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 2016 (usn. č. 1/2016-11a)
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Zapsal: Marie Janderová
Starosta: Zdeněk Bouška

Ověřovatelé zápisu:

Blanka Bulvová

Vladimír Čechal

