Zápis č. 3/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 30.5.2016
Zahájení:
Ukončení:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:
Omluveni:

18:00 hodin
21:10 hodin
D. Císař, B. Bulvová
M. Janderová, Z. Bouška, M. Janková, P. Štěrbová,
Vl. Čechal, D. Císař, M. Obr, B. Bulvová
K. Matušovská

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Určení zapisovatele
Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
Schválení ověřovatelů zápisu
Problematika ZŠ a MŠ Javorník
Stav přípravy projektů obce
Plnění rozpočtu obce k 30.4.2016
Smlouva s ČEZ Distribuce o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Územní studie Javorník – smlouva o pořízení
Dispozice s majetkem obce
Různé
a) Dopis nadačního fondu Valentina Oswalda Ottendorfera
b) Žádost zapsaného spolku Lidé v lese
c) Problém nízké kapacity veřejné kanalizace přes pozemky Zdeňka Husáka a Miroslava Uhra

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 D. Císaře a B. Bulvovou
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0
4. Problematika ZŠ a MŠ Javorník
- starosta seznámil zastupitele s peticí rodičů 13 dětí MŠ, která vyslovuje nesouhlas
s neprodloužením pracovní smlouvy s učitelkou MŠ Lucií Popovou – petice je sice adresována
Zastupitelstvu obce Javorník, ale byla doručena řediteli ZŠ a MŠ, který ji předal na obec
- petici podepsali rodiče 5 dětí z Javorníka, 3 dětí z Kuklí a 5 dětí z Mikulče
- dále starosta informoval zastupitele s dopisy, které v této věci obdržel od Radky Klusákové a
Mgr. Jany Brixové
- na základě uvedených aktivit rodičů některých dětí z MŠ se starosta zúčastnil porady všech
zaměstnanců ZŠ a MŠ, kde byla uvedená problematika probrána
- aby bylo posouzení celé záležitosti úplné, informoval starosta ved. odboru školství KÚ Pardubice
Mgr. Martina Kisse a Mgr. Anetu Kačmarikovou, MPA, právničku odboru školství KÚ a s její
odpovědí seznámil zastupitele
- k celé problematice proběhla dlouhá a bouřlivá diskuse a názory se tříbily
- zastupitelstvo ale nemá kompetenci zasahovat do personálních věcí zřizované příspěvkové
organizace, proto nebylo přijato žádné usnesení
5. Stav přípravy projektů
a) Výstavba ČOV a navazující kanalizace u ZŠ
- podle zpracované projektové dokumentace projektantem Ing. Josefem Puldou je projektový
rozpočet ve výši 295.776,00 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 273.892,00 Kč vč. DPH a nabídka
Miroslava Škeříka, Svitavská 18, Svitavy, IČ 13173090 je ve výši 285.462,16 Kč vč. DPH
- zastupitelstvo schválilo k realizaci rekonstrukce ÚT v ZŠ nabídku firmy SAVOS I. s.r.o.
Litomyšl, Moravská 1151, IČ 25296159 a pověřilo starostu k uzavření smlouvy o dílo s firmou
SAVOS I. s.r.o. Litomyšl (usn. č. 3/2016-5a)
Pro:
6
Proti: 1
Zdrželo se:
1
b) Rekonstrukce koupelny bytu v ZŠ
- dílo bylo dokončeno a předáno
- při vlastní realizaci bylo nutné provést drobné vícepráce související s navazujícím vodovodem,
ústředním topením a kanalizací v prostorách bytu a sklepu ZŠ
- v souvislosti s touto akcí a připravovanou rekonstrukcí ústředního topení v ZŠ a budováním ČOV
a kanalizace předložil starosta ke schválení návrh na rekonstrukci ústředního topení v bytu;
k tomu je připraven rozpočet ve výši 87.060 Kč + 15 % DPH, který předložil Miroslav Škeřík,
Svitavská 18, Svitavy, IČ 13173090
- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o realizaci rekonstrukce koupelny bytu v ZŠ a
schválilo rekonstrukci ústředního topení v bytě ZŠ (usn. č. 3/2016-5b)
Pro:
7
Proti: 0
Zdrželo se:
1
c) Převěšení zvonů v kapli N. Trojice vč. instalace el. pohonu
- dílo je dokončeno
- je nastaveno pravidelné polední zvonění každý den (poledne je oznámeno dvanácti zazvoněními)
- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o dokončení převěšení zvonů a instalaci el. pohonu
(usn. č. 3/2016-5c)
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0
d) Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
- Erste Grantika Advisory, a.s. připravila kompletní podklady k provedení veřejné zakázky –
Zadávací dokumentaci, Soupis stavebních prací, Smlouvu o dílo, Krycí list nabídky a Čestné
prohlášení uchazeče
- Výzva k podání nabídky do VZ je připravena k odeslání podle dohody pověřené komise (Obr,
Císař, Čechal, Bouška) čtyřem firmám – EVT Stavby s.r.o. Svitavy, IČ 25260766; Stavební
sdružení Boštík s.r.o., Poříčí u Litomyšle, IČ 25936484; SaM silnice a mosty a.s., Litomyšl, IČ
25274104; HIKELE stavební firma, s.r.o. Svitavy, IČ 60890002
- Výzva k podání nabídky bude také zveřejněna na webových stránkách obce
- zastupitelstvo vzalo na vědomí dosavadní průběh přípravy a vypsání veřejné zakázky na
dodavatele díla a souhlasilo s doplněním výběrové komise o projektanta Ing. Kolkopa (usn. č.
3/2016-5d)
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0
e) Rekonstrukce místní komunikace u Knotkových
- práce by měly být zahájeny v závěru června 2016
- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci k rekonstrukci místní komunikace u Knotkových firmou
SÚS Pardubice (usn. č. 3/2016-5e)
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0
6. Plnění rozpočtu obce k 30.4.2016
- zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník k 30.4.2016
Fin 2-12M
- na roční upravený rozpočet příjmů ve výši 4.551 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 1.636 tis. Kč
a na upravený rozpočet výdajů 7.966 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 1.258 tis. Kč
- saldo hospodaření je na upravený rozpočet -3.415 tis. Kč skutečnost +378 tis. Kč
- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 30.4.2016 bez připomínek (usn. č.
3/2016-6)
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0

7. Smlouva s ČEZ Distribuce o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
- zastupitelé obdrželi předem Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu, číslo IV-12-2014646/VB/02 pod názvem Javorník
238/3, Černá, rekreace, nové OM, mezi obcí Javorník a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035
prostřednictvím společnosti MONTPROJEKT, a.s., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17
Pardubice, IČ 28494032
- smlouva řeší stavbu nového zemního kabelu NN a případné přípojkové skříně na p.p. č. 1207
(ostatní plocha)
- zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu, číslo IV-12-2014646/VB/02 pod
názvem Javorník 238/3, Černá, rekreace, nové OM (usn. č. 3/2016-7)
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0

8. Územní studie Javorník
- v souladu s usnesením z minulého zasedání zastupitelstva (usn. č. 2/2016-7) předložil starosta
ke schválení Smlouvu o dílo č. 03/2016 s Ing. arch. Milanem Vojtěchem
- zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o dílo č. 03/2016 s Ing. Milanem Vojtěchem (usn. č.
3/2016-8)
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0
- zastupitelstvo také obdrželo žádost Michala Kincla o změnu územního plánu
- územní studie řeší podle zákona pouze územní studii lokalit Z1 a Z6 stávajícího územního plánu,
proto může být žádost řešena až při případné změně územního plánu
- novela územního plánu by podle pořizovatele MěÚ Svitavy měla být projednávána výhledově do
4 let (mělo by být také zřejmé, že jsou alespoň částečně uskutečňovány záměry stávajícího
územního plánu)
- zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost Michala Kincla a uložilo starostovi zaevidovat žádost
k projednání při příští novele Územního plánu obce Javorník
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0
9. Dispozice s majetkem obce
- zastupitelstvo na posledním zasedání schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 1186/1 (usn. č.
2/2016-10a-1)
- na základě zveřejnění záměru na úřední desce obce obdržel starosta od dalších vlastníků
přilehlých pozemků informace ke znaleckým oceněním, které byly v minulém období na tyto
pozemky provedeny
- zastupitelstvo svoje rozhodnutí o podmínkách prodeje odložilo na další zasedání
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0
10. Různé
a) Dopis nadačního fondu Valentina Oswalda Ottendorfera
- zastupitelé byli seznámeni s dopisem předsedy Správní rady nadačního fondu MUDr. Pavla
Kunčáka
- zastupitelstvo schválilo příspěvek nadačnímu fondu Valentina Oswalda Ottendorfera 5 tis. Kč
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0
b) Žádost zapsaného spolku Lidé v lese
- Lidé v lese, z.s. (Lesní klub pro děti Napísek), požádal o příspěvek na vybavení
- zastupitelstvo schválilo příspěvek organizaci Lidé v lese, z.s. ve výši 5 tis. Kč
Pro:
7
Proti: 0
Zdrželo se:
1
c) Problém nízké kapacity veřejné kanalizace přes pozemky Zdeňka Husáka a Miroslava Uhra
- při velkých lijácích či jarním tání dochází k tomu, že kanalizace přes pozemky Zdeňka Husáka a
Miroslava Uhra nestačí vodu odtékající z rybníka pojmout a ta zaplavuje zahrady obou majitelů
- starosta navrhl zastupitelům, aby byl připraven do rozpočtu příštího roku způsob řešení tohoto
stavu

- zastupitelstvo pověřilo starostu projednáním návrhu řešení se zainteresovanými stranami a při
přípravě rozpočtu obce na r. 2017 navrhl zastupitelstvu konkrétní řešení a jeho zařazení do
rozpočtu
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0

Zapsal: Marie Janderová

Starosta: Zdeněk Bouška

Ověřovatelé zápisu:

Daniel Císař

Blanka Bulvová

