Zápis č. 2/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 25.4.2016
Zahájení:
18:00 hodin
Ukončení:
20:10 hodin
Ověřovatelé zápisu: M. Janková, M. Obr
Přítomni:
M. Janderová, Z. Bouška, M. Janková, K. Matušovská, P. Štěrbová,
Vl. Čechal, D. Císař, M. Obr, B. Bulvová
Omluveni:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Určení zapisovatele
Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
Schválení ověřovatelů zápisu
Stav přípravy projektů obce
Plnění rozpočtu obce k 31.3.2016
Závěrečný účet obce za r. 2015
Schválení smlouvy o úvěru
Územní studie Javorník – lokality č. Z1 a Z6
Smlouva s Městskou knihovnou ve Svitavách
Různé
a) Dispozice s majetkem obce
b) Informace z jednání správní rady Mikroregionu Svitavsko
c) Výběr dodavatele elektřiny na období 1.1.2017 – 31.12.2017
d) Školská rada při ZŠ

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 M. Jankovou a M. Obra
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0
4. Stav přípravy projektů
a) Rekonstrukce ústředního vytápění ZŠ
- podle zpracované projektové dokumentace projektantem Jaroslavem Přikrylem ze Svitav je
projektový rozpočet ve výši 515.949,00 Kč vč. DPH
- zastupitelům byly připraveny dvě nabídky na realizaci rekonstrukce: nabídka firmy SAVOS I.
s.r.o. Litomyšl, Moravská 1151, IČ 25296159 je ve výši 446.509,00 Kč vč. DPH a nabídka
Miroslava Škeříka, Svitavská 18, Svitavy, IČ 13173090 je ve výši 407.802,00 Kč vč. DPH
- zastupitelstvo schválilo k realizaci rekonstrukce ÚT v ZŠ nabídku Miroslava Škeříka a pověřilo
starostu k uzavření smlouvy o dílo s Miroslavem Škeříkem (usn. č. 2/2016-4a)
Pro:
9
Proti: 0
Zdrželo se:
0
b) Výstavba ČOV a navazující kanalizace u ZŠ
- v souladu s usnesením zastupitelstva obce je smlouva o dílo s Ing. Josefem Puldou uzavřena
- z důvodu nutnosti zásahu do pozemku soukromého vlastníka je zpracování projektu vč.
stavebního povolení časově posunuto
- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o stavu prací na projektu ČOV v ZŠ
(usn. č. 2/2016-4b)
Pro:
9
Proti: 0
Zdrželo se:
0
c) Rekonstrukce koupelny bytu v ZŠ
- v souladu s usnesením zastupitelstva je uzavřena smlouva o dílo s firmou PEM trade s.r.o.
Svitavy

- na základě posouzení situace v bytě navrhl starosta ke schválení ještě úpravu umyvadla, odpadů
a ohřevu vody v kuchyni bytu; nabídková cena od firmy PEM trade s.r.o. je ve výši 12.665,00 Kč
vč. DPH
- zastupitelstvo schválilo realizaci úprav v kuchyni bytu v ZŠ dle nabídky firmy PEM trade s.r.o. a
souhlasí s navýšením ceny rekonstrukce koupelny dle SOD o částku 12.665,00 Kč vč. DPH (usn.
č. 2/2016-4c)
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
1
d) Převěšení zvonů v kapli N. Trojice vč. instalace el. pohonu
- v souladu s usnesením zastupitelstva je uzavřena smlouva o dílo s firmou IMPULS-B, s.r.o.
- v těchto dnech budou zahájeny práce; bude nutné provést také přívod elektrického vedení do
věže – zajistí p. Josef Pisca
- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o stavu prací na převěšení zvonů a instalaci el. pohonu
(usn. č. 2/2016-4d)
Pro:
9
Proti: 0
Zdrželo se:
0
e) Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
- je provedeno geodetické zaměření hřiště
- je vydané stavební povolení, které by mělo nabýt právní moci 26.4.2016
- ihned následně proběhne vykácení stromů, na které je vydáno rozhodnutí o povolení kácení;
součástí vykácení je i odstranění všech větví a pařezů s kořeny
- v dalším kroku je potřeba provést výběrové řízení na dodavatele díla (rozpočet celého projektu
vč. přípravných prací a vykácení stromů je ve výši 3.633.821,00 Kč vč. DPH)
- starosta předložil nabídku firmy Erste Grantika Advisory, a.s. na provedení výběrového řízení na
dodavatele díla v režimu zakázky malého rozsahu v hodnotě 35.000 Kč bez DPH
- uvedená firma v minulosti již pro obec zajišťovala zpracování žádostí o dotace na Společenské a
vzdělávací centrum a na projekt Dopravní a technická infrastruktura (místní komunikace,
imobiliář, Zelená náves, parkovací místa a plochy pro kontejnery)
- dále realizovala na obě uvedené akce výběrová řízení na dodavatele díla a tzv. dotační
management obou projektů; v obou případech má obec zkušenosti velmi dobré
- osloveno výzvou bude min. 5 firem
- zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy na zajištění výběrového řízení na dodavatele díla
s firmou Erste Grantika Advisory, a.s. v hodnotě 35.000 Kč vč. DPH a složení výběrové komise
za obec – D. Císař, M. Obr, V. Čechal a Z. Bouška (usn. č. 2/2016-4e-1)
Pro:
9
Proti: 0
Zdrželo se:
0
- starosta také doporučil zastupitelům, že by bylo vhodné mít po dobu výstavby hřiště vlastní
inženýrský dozor – nejlépe zpracovatele projektu projektanta Ing. Kolkopa (nabídková cena by
měla vyplývat z vysoutěžené ceny budoucího dodavatele díla)
- zastupitelstvo uložilo starostovi připravit na zasedání zastupitelstva před vlastní realizací díla
návrh inženýrského dozoru vč. nabídkové ceny (usn. č. 2/2016-4e-2)
Pro:
9
Proti: 0
Zdrželo se:
0
f) Rekonstrukce místní komunikace u Knotkových
- po konzultaci na odboru dopravy na MěÚ ve Svitavách je příslušným správním orgánem v této
věci Obecní úřad v Javorníku a na opravu komunikace není potřeba vydávat stavební povolení
- původní rozpočet na tuto akci byl ve výši 535.986 Kč bez DPH
- nabídka firmy Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Cestmistrovství Svitavy, IČ
00085031, je ve výši 449.973 Kč bez DPH a nabídka Petra Nevrkly, Karle 77, IČ 43508731 je ve
výši 545.890,00 Kč bez DPH
- zastupitelstvo schválilo k realizaci rekonstrukce místní komunikace u Knotkových nabídku SÚS
Pardubice a pověřilo starostu k uzavření smlouvy o dílo se SÚS Pardubice (usn. č. 2/2016-4f)
Pro:
9
Proti: 0
Zdrželo se:
0
5. Plnění rozpočtu obce k 31.3.2016
- zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník k 31.3.2016
Fin 2-12M
- na roční upravený rozpočet příjmů ve výši 4.139 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 1.340 tis. Kč
a na upravený rozpočet výdajů 4.139 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 976 tis. Kč
- saldo hospodaření je na upravený rozpočet 0,- tis. Kč skutečnost +364 tis. Kč

- na základě dosavadního vývoje hospodaření předložil starosta ke schválení rozpočtové opatření
č. 1
- úprava se týká následujících změn:
(a) Příjmy:
+ 411,75 tis. Kč
DPFOZČ
+100,0 tis. Kč
DPH
+60,0 tis. Kč
DPPO za obec
+251,75 tis. Kč
(b) Výdaje:
silnice (§ 2212)
ZŠ (§ 3113)
dotace ZŠ a MŠ (§ 3119)
kultura (§ 3399 – zvony)
sportoviště (§ 3412)
DPPO za obec

+3.826,75 tis. Kč
+300,0 tis. Kč
+100,0 tis. Kč
+55,0 tis. Kč
+120,0 tis. Kč
+3.000,0 tis. Kč
251,75 tis. Kč

(c) Financování:
dlouhodobý úvěr (8123)
změna stavu na BÚ (8115)

+3.415,0 tis. Kč
3.000,0 tis. Kč
+415,0 tis. Kč

- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 31.3.2016 bez připomínek (usn. č.
2/2016-5a)
- zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 1 (usn. č. 2/2016-5b)
Pro:
9
Proti: 0
Zdrželo se:
0
6. Závěrečný účet obce za r. 2015
- závěrečný účet obce Javorník za r. 2015 byl řádně vyvěšen na úředních deskách obce
- obec hospodařila v r. 2015 s přebytkem 1.061 tis. Kč, z něhož bylo použito 216 tis. Kč na
splátky úvěrů a zbytek posílil zůstatek na BÚ
- příspěvková organizace obce ZŠ a MŠ Javorník hospodařila v r. 2015 s přebytkem
256.045,77 Kč
- zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření obce, účetní závěrku obce a její zřízené
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Javorník, závěrečný účet obce a její zřízené příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Javorník za rok 2015 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad (usn. č. 2/2016-6a) a dále schválilo
použití hospodářského výsledku ZŠ a MŠ na uhrazení ztráty z minulých období a tvorbu
rezervního fondu (usn. č. 2/2016-6b)
Pro:
9
Proti: 0
Zdrželo se:
0
7. Schválení smlouvy o úvěru
- v souladu s usnesením zastupitelstva z minulého zasedání předložil starosta ke schválení návrh
smlouvy o úvěru ve výši 3 mil. Kč na financování víceúčelového hřiště a rekonstrukce místní
komunikace u Knotkových
- zastupitelstvo schválilo podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů uzavření smlouvy o úvěru č. 0437709469 od České spořitelny a.s. (IČ 45244782) do
výše 3.000.000 Kč na financování projektů „Víceúčelové sportovní hřiště v Javorníku“ a
„Rekonstrukce místní komunikace v obci Javorník“ (usn. č. 2/2016-7)
Pro:
9
Proti: 0
Zdrželo se:
0
8. Územní studie Javorník
- zastupitelé byli seznámeni s informací odboru výstavby MěÚ Svitavy (úřad územního plánování)
týkajícího se nutnosti zpracování a schválení Územní studie Javorník – lokality č. Z1 a Z6
z Územního plánu obce Javorník
- protože zpracovatelem aktuálního ÚPO byl Ing. arch. Milan Vojtěch, byl také požádán o
zpracování nabídky na provedení územní studie lokalit Z1 a Z6
- starosta nabídku Ing. Vojtěcha předložil zastupitelům ke schválení – cena je 38.720 Kč vč. DPH
- zastupitelstvo schválilo nabídku Ing. Milana Vojtěcha a pověřilo starostu k dalším jednáním
vedoucím ke zpracování „Územní studie Javorník – lokality č. Z1 a Z6“ a uzavření smlouvy o dílo
s Ing. Milanem Vojtěchem (usn. č. 2/2016-7)

Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

9. Smlouva s Městskou knihovnou ve Svitavách
- 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. 2015, 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 Městskou knihovnou ve
Svitavách, zastoupenou její ředitelkou (usn. č. 2/2016-9)

Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

10. Různé
a) Dispozice s majetkem obce
- Lesy ČR nabídly obci Javorník odkup pozemku p.č. 1186/1 v k. ú. Javorník u Svitav
- jedná se o příkop a krajnici podél zpevněné komunikace, která je majetkem Lesů ČR
- zastupitelstvo schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 1186/1 a uložilo starostovi zveřejnit záměr
na úředních deskách obce tak, jak ukládá zákon o obcích (usn. č. 2/2016-10a-1)

Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

- pan Michal Kincl požádal obec o pronájem zemědělských pozemků k provozování zemědělské
činnosti; jde o pozemky, které v současné době provozuje ZOD Opatovec
- v diskusi převážil názor, že je vhodné dát ZOD výpověď z pronájmu zemědělských pozemků a po
skončení výpovědní lhůty řešit pronájem výběrem nového nájemce
- zastupitelstvo schvaluje podání výpovědi pachtovní smlouvy se ZOD Opatovec (usn. č. 2/201610a-2)
Pro:
9
Proti: 0
Zdrželo se:
0
b) Informace z jednání správní rady Mikroregionu Svitavsko
- starosta informoval zastupitele o schválené dotaci z Programu obnovy venkova prostřednictvím
Mikroregionu Svitavsko na úpravu veřejného prostranství
- z 16 obcí a měst Mikroregionu Svitavsko obdrží letos dotaci sedm obcí vč. Javorníka
- předpoklad využití je na úpravu veřejného prostranství v blízkosti nově budovaného
víceúčelového hřiště
- výše dotace je 53.012 Kč (70 %) za minimální spoluúčasti obce ve výši 22.719 Kč (30 %)
- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o přidělené dotaci obci Javorník ve výši 53.012 Kč
prostřednictvím Mikroregionu Svitavsko (usn. č. 2/2016-10b)
Pro:
9
Proti: 0
Zdrželo se:
0
c) Výběr dodavatele elektřiny na období 1.1.2017 – 31.12.2017
- starosta předložil zastupitelstvu nabídky dodávky elektřiny na r. 2017 od ČEZ Prodej, s.r.o. a
Erste Energy Services a.s.
- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o nabídkách a rozhodnutí o příštím dodavateli elektřiny
odložilo
Pro:
9
Proti: 0
Zdrželo se:
0
d) Školská rada při ZŠ
- končí funkční období Školské rady při ZŠ Javorník
- zastupitelstvo schválilo Marii Janderovou za člena Školské rady při Základní škole a Mateřské
škole Javorník, okres Svitavy
Pro:
9
Proti: 0
Zdrželo se:
0
Zapsal: Marie Janderová
Starosta: Zdeněk Bouška
Ověřovatelé zápisu:

Marie Janková

Miroslav Obr

