Zápis č. 1/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 20.3.2017
Zahájení:
Ukončení:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:
Omluveni:

18:00 hodin
19:40 hodin
B. Bulvová, Vl. Čechal
M. Janderová, Z. Bouška, K. Matušovská, P. Štěrbová,
Vl. Čechal, D. Císař, B. Bulvová
M. Janková, M. Obr

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Určení zapisovatele
Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
Schválení ověřovatelů zápisu
Výsledek hospodaření obce za r. 2016
Plnění rozpočtu obce k 28.2.2017
Rozpočtový výhled obce Javorník
Dispozice s majetkem obce
Různé
a) Dodatek č. 15 ke smlouvě č. 09/2001/O s firmou LIKO Svitavy
b) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (karta PRVK Javorník)
c) Žádosti o příspěvek – Městská knihovna ve Svitavách, Zelené Vendolí, Seniorcentrum
Svitavy
d) Protokol o kontrole ZŠ a MŠ – Česká školní inspekce
e) Doručování pošty občanům s trvalým pobytem na OÚ

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 B. Bulvovou a Vl. Čechala
Pro:
7
Proti: 0
Zdrželo se:
0
4. Výsledek hospodaření obce za r. 2016
- zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník k 31.12.2016
Fin 2-12M
- na roční upravený rozpočet příjmů ve výši 5.101.550,00 Kč je skutečnost po konsolidaci
5.116.895,25 Kč a na upravený rozpočet výdajů 8.256.036,00 Kč je skutečnost po konsolidaci
8.011.427,22 Kč
- saldo hospodaření na upravený rozpočet -3.154.486,00 Kč je skutečnost -2.894.531,97 Kč; na
pokrytí schodku přijala obec úvěr ve výši 3.000.000 Kč a splaceno bylo ke konci roku 38.462,00
Kč
- na běžných účtech u ČS a ČNB měla obec k 31.12.2016 celkem 1.933.527,03 Kč
- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 31.12.2016 bez připomínek (usn. č.
1/2017-4a) a uložilo starostovi předložit ke schválení závěrečný účet obce za r. 2016 na nejbližší
zasedání zastupitelstva po zveřejnění na úředních deskách obce (usn. č. 1/2017-4b)
Pro:
7
Proti: 0
Zdrželo se:
0
5. Plnění rozpočtu obce k 28.2.2017
- zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník k 28.2.2017
Fin 2-12M
- na roční upravený rozpočet příjmů ve výši 4.689 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 1.004 tis. Kč
a na upravený rozpočet výdajů 4.228 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 563 tis. Kč
- saldo hospodaření je na upravený rozpočet 462 tis. Kč skutečnost +440 tis. Kč

- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 28.2.2017 bez připomínek (usn. č.
1/2017-5a) a schválilo rozpočtové opatření č. 1, kterým byly příjmy zvýšeny o 706.161 Kč a
výdaje byly zvýšeny o 706.205 Kč (usn. č. 1/2017-5b)
Pro:
7
Proti: 0
Zdrželo se:
0
6. Rozpočtový výhled obce Javorník
- starosta předložil zastupitelům rozpočtový výhled na období 2017 – 2020 a o plnění podmínek
zákona o rozpočtové odpovědnosti
- obec podmínky plní a bude plnit v souladu se zákonem
- zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled obce Javorník na období let 2017 - 2020 (usn. č.
1/2017-6)
Pro:
7
Proti: 0
Zdrželo se:
0
7. Dispozice s majetkem obce
- starosta informoval zastupitele o prvním jednání s realitní kanceláří Reality GAIA, spol. s r. o.,
která zprostředkovává Jednotě Havlíčkův Brod prodej objektu Jednoty v Javorníku
- zatím se velmi rozchází představa obce a prodávajícího o ceně – obec nabídla nejdříve 800 tis.
Kč a prodejní cena je nyní 2.250 tis. Kč
- po případném nákupu obcí bude nutné investovat další prostředky do rekonstrukce a zajistit
provozovatele
- někteří případní provozovatelé nejsou ochotni platit za pronájem (ani symbolický) a naopak si
představují, že obec bude provoz prodejny dotovat měsíčně 10 – 15 tis. Kč
- starosta vyzval jednotlivě zastupitele, aby se k možné koupi objektu vyslovili
- zastupitelstvo pověřilo starostu k dalšímu jednání s realitní kanceláří Reality GAIA, spol. s r. o.
(usn. č. 1/2017-7a)
Pro:
7
Proti: 0
Zdrželo se:
0
- zastupitelstvo na svých zasedáních dne 25.4., 30.5. a 21.11.2016 projednávalo návrh Lesů ČR
na odkup pozemku p.č. 1186/1 v k. ú. Javorník u Svitav
- záměr dispozice byl řádně vyvěšen na úřední desce, ale konkrétní usnesení zastupitelstvo
odložilo
- protože po upřesnění skutečného zaměření pozemku se skutečně jedná o pozemek pod
komunikací, starosta opět předložil ke schválení návrh na prodej uvedeného pozemku (jedná se
o pozemek ostatní komunikace západně od Schindlerova háje o velikosti 176 m2)
2
- Lesy ČR nabízí cenu 30 Kč/m
- zastupitelstvo souhlasilo s prodejem uvedeného pozemku, ale za minimální cenu 100 Kč/m 2 a
pověřilo starostu k dalšímu jednání (usn. č. 1/2017-7b)
- Pro:
7
Proti: 0
Zdrželo se:
0
8. Různé
a) Dodatek č. 15 ke smlouvě č. 09/2001/O s firmou LIKO Svitavy
- zastupitelstvo schválilo uzavření Dodatku č. 15 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 2017
(usn. č. 1/2017-8a)
Pro:
7
Proti: 0
Zdrželo se:
0
b) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (karta PRVK Javorník)
- starosta seznámil zastupitele s průběhem jednání, která probíhají ke zpracování karet PRVK
obcí, které nemají vybudovanou kanalizaci
- v závěru loňského roku vyzval starosta odbor životního prostředí MěÚ ve Svitavách k řešení
povolení budování domovních čističek a vypouštění odpadních vod do povrchových vod – to
souvisí s tím, že SFŽP vypsal dotační titul na budování DČOV v obcích, kde je neekonomické
budovat centrální kanalizace (náklady na obyvatele se nevejdou do limitu stanoveného SFŽP)
- následně ved. odboru ŽP MěÚ ve Svitavách vyvolal jednání se starosty obcí Skupinového
vodovodu Svitavy a firmou ERV Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. Jaroměř, která pro
Pardubický kraj aktualizuje karty PRVK obcí
- v obci máme nyní v evidenci 147 čísel popisných, z nich 9 již neexistuje, na 10 čp. nikdo nebydlí,
na dalších pěti čp. není nikdo hlášen k TP, takže v současnosti máme v obci 119 obydlených čp.

- v obci je nyní cca 20 % obyvatel napojeno na kanalizaci ve Svitavách a cca 120 obyvatel má
DČOV
- k odkanalizování zbývá cca 180 obyvatel
- zastupitelstvo schválilo postup jednání starosty a pověřuje jej k dalšímu jednání s primárním
cílem budování DČOV (usn. č. 1/2017-8b)
Pro:
7
Proti: 0
Zdrželo se:
0
c) Žádosti o příspěvek – Městská knihovna ve Svitavách, Zelené Vendolí, Seniorcentrum
Svitavy
- obec obdržela žádosti o příspěvek od výše uvedených žadatelů
- 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. 1/2017-8c1)
- zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 2 tis. Kč pro záchrannou stanici volně
žijících živočichů při ZO ČSOP Zelené Vendolí (usn. č. 1/2017-8c2)
- protože Seniorcentrum Svitavy poskytuje sociální služby obyvatelce obce Javorník p. Anežce
Slámové, zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančního daru pro rok 2017 ve výši 10 tis. Kč
Seniorcentru Svitavy s.r.o. (usn. č. 1/2017-8c3)
Pro:
7
Proti: 0
Zdrželo se:
0
d) Protokol o kontrole ZŠ a MŠ – Česká školní inspekce
- zastupitelé byli seznámeni s výsledky uskutečněné kontroly České školní inspekce v ZŠ a MŠ
Javorník (Protokol o kontrole a Inspekční zpráva)
- výsledky kontroly jsou velmi příznivé; jediná drobnější připomínka byla k tomu, že z chybně
nastaveného výpočtu Spotřebního koše nebylo možné zkontrolovat, zda je ve školní jídelně pro
jednotlivé věkové skupiny strávníků zajištěno optimální plnění výživových norem
- všechny ostatní kontroly jsou bez připomínek:
1. kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školních řádů MŠ a ZŠ a vnitřních řádů ŠD a ŠJ
2. kontrola souladu školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s Rámcovým
vzdělávacím programem
3. kontrola bezplatného poskytování podpůrných opatření dětem a žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami
4. kontrola plnění odpovědnosti školského zařízení za poskytované stravovací služby
5. kontrola stanovení a dodržování podmínek pro poskytování školního stravování
6. hodnocení podmínek vzdělávání
7. hodnocení průběhu vzdělávání
8. hodnocení výsledků vzdělávání
- zastupitelstvo vzalo na vědomí Protokol o kontrole a Inspekční zprávu České školní inspekce
(usn. č. 1/2017-8d)
Pro:
7
Proti: 0
Zdrželo se:
0
e) Doručování pošty občanům s trvalým pobytem na OÚ
- místostarostka M. Janderová podala informaci o neúměrném narůstání přebíraných poštovních
zásilek občanů, kteří mají trvalý pobyt nahlášen na OÚ a zásilky si ve velké většině
nevyzvedávají
- na základě výše uvedeného místostarostka navrhla řešit tuto záležitost s Českou poštou tak, aby
zásilky zůstávaly na poště
- zastupitelstvo schválilo odmítnutí přijímání poštovních zásilek pro občany s trvalým pobytem na
čp. 26 a uložilo místostarostce informovat Českou poštu o rozhodnutí zastupitelstva (usn. č.
1/2017-8e)
Pro:
7
Proti: 0
Zdrželo se:
0
Zapsal: Marie Janderová
Starosta: Zdeněk Bouška

Ověřovatelé zápisu:

Blanka Bulvová

Vladimír Čechal

