Zápis č. 5/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 29.8.2016
Zahájení:
Ukončení:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:
Omluveni:

18:00 hodin
20:20 hodin
M. Janková, B. Bulvová
M. Janderová, Z. Bouška, M. Janková, P. Štěrbová,
Vl. Čechal, D. Císař, B. Bulvová, K. Matušovská
M. Obr

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Určení zapisovatele
Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
Schválení ověřovatelů zápisu
Plnění rozpočtu obce k 31.7.2016
Realizace projektů v r. 2016
Zpráva o uplatňování ÚP Javorník
Dispozice s majetkem obce
Žádost firmy Auto Square s.r.o.
Dodatek k pachtovní smlouvě ZOD Opatovec
Posouzení obecních budov z hlediska potřeby PENB
Charita Svitavy – žádost o příspěvek
Různé
a) Výsledek kontroly HZS Pardubického kraje
b) Protokol o zkoušce kvality odpadních vod
c) Výsledek jednání s operátory

1. Určení zapisovatele
- řídící zasedání Z. Bouška určil zapisovatelem Marii Janderovou
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
- zastupitelstvo schválilo program zasedání zastupitelstva obce
Pro:
6
Proti: 0
Zdrželo se:
0
3. Schválení ověřovatelů zápisu
- zastupitelstvo schválilo za ověřovatele zápisu M. Jankovou a B. Bulvovou
Pro:
7
Proti: 0
Zdrželo se:
0
4. Plnění rozpočtu obce k 31.7.2016
- zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník k 31.7.2016
Fin 2-12M
- na roční upravený rozpočet příjmů ve výši 4.551 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 2.984 tis. Kč
a na upravený rozpočet výdajů 7.966 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 2.545 tis. Kč
- saldo hospodaření je na upravený rozpočet -3.415 tis. Kč skutečnost +439 tis. Kč
- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 31.7.2016 (usn. č. 5/2016-4)
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0
5. Realizace projektů v r. 2016
a) Výstavba ČOV a navazující kanalizace u ZŠ
- po složitých jednáních a komplikacích došlo konečně k vydání souhlasu MěÚ ve Svitavách a
výstavba bude zahájena firmou SAVOS I. s.r.o. Litomyšl
- celková cena vč. projektu by měla být 282 tis. Kč
- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o průběhu projektu výstavby ČOV a navazující
kanalizace u ZŠ (usn. č. 5/2016-5a)
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0
b) Rekonstrukce koupelny a WC bytu v ZŠ
- dílo bylo dokončeno a předáno; celková cena 263 tis. Kč

c) Převěšení zvonů v kapli N. Trojice vč. instalace el. pohonu
- dílo je dokončeno; celková cena vč. provedení el. přípojky 127 tis. Kč
d) Víceúčelové hřiště s umělým povrchem (VSH)
- starosta podal informaci o průběhu stavby – vše probíhá dle smlouvy o dílo
- zastupitelstvo vzalo na vědomí dosavadní průběh realizace díla (usn. č. 5/2016-5d)
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0
e) Veřejné prostranství u VSH
- jak již dříve starosta informoval zastupitelstvo, prostřednictvím Mikroregionu Svitavsko obdrží
obec dotaci na úpravu veřejného prostranství u Březinky ve výši 39.759 Kč – Mikroregion
nakonec získal od Pardubického kraje 300 tis. Kč, o které se rozdělí sedm obcí ze šestnácti
- starosta předložil zastupitelům zpracovanou koordinační situaci řešení veřejného prostranství,
která řeší mj. odstranění pařezů, příjezdovou komunikaci, parkovací stání pro pět osobních aut a
úpravu a osetí plochy; osázení stromy a keři bude řešeno samostatně
- rozpočet od EVT Stavby s.r.o. činí 244.817 Kč vč. DPH
- dodatečně vznikl požadavek na zhotovení přístupové pěšinky do Březinky kolem hřiště
- zastupitelstvo schválilo realizaci akce „Úprava veřejného prostranství u Víceúčelového
sportovního hřiště“ firmou EVT Stavby s.r.o. Svitavy v ceně 244.817 Kč vč. DPH prostřednictvím
Mikroregionu Svitavsko
(usn. č. 5/2016-5e)
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0
f) Oprava místní komunikace u Knotkových
- dílo je dokončeno
- starosta předložil zastupitelům ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou SÚS
Pardubického kraje č. SMLD-14/1108/HOČ/86/2016, protože při realizaci díla bylo nutné provést
následující vícepráce: propojení dešťové kanalizace, hutnění po el. přípojce vč. materiálu,
provedení drenáže a snížení nivelety komunikace v celkové ceně 83.170 Kč bez DPH
- celková cena díla tak činí 645.103 Kč vč. DPH
- zastupitelstvo schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se SÚS Pardubického kraje,
kterým se navýšila celková cena rekonstrukce místní komunikace u Knotkových na částku
645.103 Kč vč. DPH (usn. č. 5/2016-5f)
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0
g) Oprava místní komunikace u Prokešových
- starosta předložil zastupitelům smlouvu o dílo na opravu místní komunikace u Prokešových se
SÚS Pardubického vč. cenové nabídky ve výši 108.710 Kč vč. DPH
- zastupitelstvo schválilo uzavření Smlouvy o dílo se SÚS Pardubického kraje č. SMLD36/1108/HOČ/86/2016 na realizaci opravy místní komunikace u Prokešových v ceně 108.710 Kč
vč. DPH (usn. č. 5/2016-5g)
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0
h) Rekonstrukce ústředního vytápění v ZŠ
- dílo je dokončeno; celková cena vč. projektu 524 tis. Kč
ch) Rozpočtové opatření č. 2
- na základě dosavadního vývoje rozpočtu obce a realizace projektů bylo zastupitelům předloženo
rozpočtové opatření č. 2 a aktualizovaný seznam projektových záměrů
- zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2 a aktualizovaný seznam projektových záměrů
obce Javorník (usn. č. 5/2016-5ch)
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0
6. Zpráva o uplatňování ÚP Javorník
- po projednání dotčenými orgány předložil MěÚ Svitavy ke schválení Zprávu o uplatňování
Územního plánu obce Javorník
- zastupitelstvo obce schválilo Zprávu o uplatňování Územního plánu Javorník za období
05/2012 – 05/2016 (usn. č. 5/2016-6)
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0

7. Dispozice s majetkem obce
- ke zveřejnění záměru dispozice s majetkem obce byl zastupitelům předložen následující návrh:
p.p. č. 1234/17 – ostatní plocha; část p.p. č. 490/1 – trvalý travní porost; p.p. č. 1220/7 – ostatní
plocha
- zastupitelstvo schválilo záměr prodeje výše uvedených pozemků (usn. č. 5/2016-7)
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0
8. Žádost firmy Auto Square s.r.o.
- firma Auto Square s.r.o. požádala obec Javorník o povolení provozování kasina v hotelu U Jelena
- zastupitelé obdrželi písemné podklady k projednání
- zastupitelstvo neschválilo udělení souhlasu k provozování kasina v hotelu U Jelena
(usn. č. 5/2016-8)
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0
9. Dodatek k pachtovní smlouvě ZOD Opatovec
- zastupitelům byl předložen Dodatek k pachtovní smlouvě se ZOD Opatovec
- Dodatkem je zvyšováno nájemné o 500 Kč/ha
- zastupitelstvo schválilo uzavření Dodatku k pachtovní smlouvě se ZOD Opatovec
(usn. č. 5/2016-9)
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0
10. Posouzení obecních budov z hlediska potřeby PENB
- starosta seznámil zastupitele s povinností obce nechat si zpracovat PENB (posouzení
energetické náročnosti budov) u obecních budov
- povinnost se týká ZŠ a Společenského a vzdělávacího centra
- zastupitelé obdrželi cenovou nabídku firmy PKV, Pražákova 1008/69, Brno, Štýřice, IČ 28149785
- za zpracování posudku obou budov je cena 15.198 Kč vč. DPH
- zastupitelstvo schválilo objednání posouzení budov ZŠ a SVC z hlediska potřeby PENB u firmy
PKV Brno, IČ 28149785
(usn. č. 5/2016-10)
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0
11. Charita Svitavy – žádost o příspěvek
- Charita Svitavy, IČ 47490462, požádala obec o příspěvek na částečné krytí režijních nákladů
- Charita Svitavy poskytuje v r. 2016 sociální službu „Světlanka – centrum denních služeb“
jednomu občanu obce Javorník
- zastupitelstvo schválilo poskytnutí Charitě Svitavy příspěvek ve výši 5 tis. Kč
(usn. č. 5/2016-11)
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0
12. Různé
a) Výsledek kontroly HZS Pardubického kraje
- zastupitelstvo vzalo na vědomí Protokol o výsledku kontroly obce, provedenou HZS
Pardubického kraje
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0
b) Protokol o zkoušce kvality odpadních vod
- v médiích (MF, iDnes) se v minulých dnech objevil článek, který se vyjadřoval k problému, že na
rybníku Rosnička je letos opět zákaz koupání
- v článku bylo mj. řečeno, že jedním z negativních vlivů je to, že obec Javorník není
odkanalizovaná na centrální ČOV
- nezávisle na tomto článku nechal starosta provést v dubnu t.r. rozbor odtokové vody z Javorníka
- dle Protokolu o zkoušce ze dne 7.4.2016 se hodnoty sledovaných parametrů pohybují v rozmezí
9 -14 % limitních hodnot
- ukazuje se, že desítky domovních čističek v obci výrazně pomohly kvalitě odpadních vod
odtékajících z Javorníka; o tom svědčí např. i to, že na rybníčku v dolní části obce se již netvoří
výrazný zelený povlak a v rybníčku je život, což ještě před několika lety tak nebylo
- zastupitelstvo vzalo na vědomí Protokol o zkoušce č. 2815/2016 zpracovaný Orlickou laboratoří,
s.r.o., Česká Třebová
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0

c) Výsledky jednání s operátory
- starosta seznámil zastupitele s tím, jak je řešen požadavek obce na zlepšení kvality signálů
mobilních operátorů
- díky sdílení sítí O2 a T-Mobile i investici do pokrytí lokalit nejrychlejší mobilní sítí dojde do konce
r. 2016 ke zkvalitnění signálu v 17 obcích, mezi nimiž je i naše obec
- zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu Pardubického kraje se stanoviskem k pokrytí území
mobilním signálem
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0

Zapsal: Marie Janderová

Starosta: Zdeněk Bouška

Ověřovatelé zápisu:

Marie Janková

Blanka Bulvová

