Zápis č. 1/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 12.3.2018
Zahájení:
Ukončení:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:
Omluveni:

18:00 hodin
19:15 hodin
M. Janková, K. Matušovská
M. Janderová, Z. Bouška, K. Matušovská, P. Štěrbová, M. Janková,
Vl. Čechal, B. Bulvová, M. Obr
D. Císař

Program:
Určení zapisovatele
Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
Schválení ověřovatelů zápisu
Plnění rozpočtu obce k 28.2.2018
Zákaz podomního prodeje v obci Javorník
Stanovení složení výběrové komise k prodeji stavebních parcel
Informace k prodejně potravin v obci
Memorandum o vzájemné spolupráci na zklidnění dopravy na silnici II/366 v úseku křižovatky
I/35 Mikuleč - Svitavy
9. Různé
a) Žádosti o finanční příspěvky – Zelené Vendolí, Městská knihovna ve Svitavách,
Seniorcentrum Svitavy
b) Složení mandátu zastupitele obce
c) Informace ke GDPR (ochrana dat)
d) Záměr dispozice s majetkem obce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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 K. Matušovskou
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0
4. Plnění rozpočtu obce k 28.2.2018
- zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník k 28.2.2018
Fin 2-12M
- na roční upravený rozpočet příjmů ve výši 5.340 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 984 tis. Kč a
na upravený rozpočet výdajů 6.094 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 2.071 tis. Kč
- saldo hospodaření je na upravený rozpočet +754 tis. Kč skutečnost +1.088 tis. Kč
- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 28.2.2018 bez připomínek (usn. č.
1/2018-4a) a schválilo rozpočtové opatření č. 1, kterým byly příjmy zvýšeny o 87.521 Kč a
výdaje byly zvýšeny o 48.275 Kč (usn. č. 1/2018-4b)
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0
5. Zákaz podomního prodeje v obci Javorník

- zastupitelé předem obdrželi návrh Nařízení obce Javorník č. 1/2018, které řeší zákaz
podomního prodeje na území obce Javorník
- zastupitelstvo schválilo Nařízení obce Javorník č. 1/2018, kterým se vymezuje zákaz
podomního a pochůzkového prodeje na území obce Javorník (usn. č. 1/2018-5)
Pro:

8

Proti:

0

Zdrželo se:

0

6. Stanovení složení výběrové komise k prodeji stavebních parcel
- na základě dříve rozeslaných dopisů zájemcům o koupi parcely v lokalitě Z6 k výstavbě RD byl
k 31.1.2018 uzavřen seznam žadatelů – po výzvě všem žadatelům k upřesnění žádostí dle
schválených Pravidel do 31.1.2018 je celkem evidováno 14 žádostí (původně 17 žádostí)
- stanovení pořadí zájemců bude provedeno podle dříve schválených Pravidel prodeje pozemků a
stanovování jejich ceny v obci Javorník
- starosta navrhl, aby výběrová komise, která předloží zastupitelstvu ke schválení návrh vybraných
žadatelů, byla ve složení: Blanka Bulvová, předsedkyně finančního výboru, Dana Čechalová,
pracovnice OÚ, která má v popisu práce agendu dispozice s majetkem obce a dále po jednom
zástupci volebních stran „Sdružení pro obec Javorník,SNK“ a „Komunistická str.Čech a Moravy“
- zastupitelstvo schválilo výběrovou komisi k prodeji stavebních parcel v lokalitě Z6 ve složení:
předsedkyně komise Blanka Bulvová, členové Daniel Císař, Marie Janderová a Dana Čechalová
(usn. č. 1/2018-6) - návrh komise bude předložen na příštím zasedání zastupitelstva
Pro:

8

Proti:

0

Zdrželo se:

0

7. Informace k prodejně potravin v obci
- starosta informoval o provedené platbě za koupi objektu prodejny COOP Jednoty Havlíčkův Brod
- vklad do katastru nemovitostí byl proveden a vlastníkem je již obec Javorník
- v současné době probíhají jednání o budoucím provozování prodejny s ředitelem Květné
zahrady, z.ú. Květná Mgr. Ferdinandem Raditschem
- v průběhu března by měl být připraven návrh stavebních úprav, který bude řešit zprovoznění části
objektu na prodejnu s pultovým provozem a do budoucna by měl být řešen další prostor objektu
- v prodejně by měl být zabezpečen prodej základních potravin, možnost posezení u kávy, zajištění
prodeje rychlého občerstvení (např. párek v rohlíku) či v letních měsících prodej zmrzliny –
podobný rozsah již od loňska provozuje Květná zahrada v obci Květná
- před otevřením obchodu bude nutné provést stavební úpravy
- k provozování prodejny bude uzavřena nájemní smlouva pouze za symbolickou cenu (jiné
subjekty, které by přicházely v úvahu k otevření prodejny – např. Jednota, Hruška, Quanto –
požadují dotaci provozu v řádu desítek tis. Kč měsíčně)
- na příští zasedání zastupitelstva předloží starosta konkrétní návrh stavebních úprav pro
zprovoznění obchodu a jeho vybavení
- zastupitelstvo souhlasí s dosavadním postupem při jednáních ve věci zprovoznění prodejny a
pověřuje starostu k jejich pokračování
(usn. č. 1/2018-7)
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0
8. Memorandum o vzájemné spolupráci na zklidnění dopravy na silnici II/366 v úseku křižovatky
I/35 Mikuleč - Svitavy
- zastupitelé obdrželi předem písemné znění memoranda, které je připraveno na základě
předchozích jednání zainteresovaných stran
- zastupitelstvo podporuje návrh řešení ke zklidnění dopravy na silnici II/366 v úseku křižovatky
I/35 Mikuleč – Svitavy v duchu předloženého Memoranda (usn. č. 1/2018-8)
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0
9. Různé
a) Žádosti o finanční příspěvky Zelené Vendolí, Městská knihovna ve Svitavách, 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. 1/2018-9a1)
- zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 2 tis. Kč pro záchrannou stanici volně
žijících živočichů při ZO ČSOP Zelené Vendolí (usn. č. 1/2018-9a2)
- protože Seniorcentrum Svitavy poskytuje sociální služby obyvatelce obce Javorník p. Anežce
Slámové, zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančního daru pro rok 2018 ve výši 10 tis. Kč
Seniorcentru Svitavy s.r.o. (usn. č. 1/2018-9a3)
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0

b) Složení mandátu zastupitele obce
- Mgr. Pavla Štěrbová z důvodu změny trvalého bydliště oznámila složení mandátu zastupitele
obce k 31.3.2018
- prvním náhradníkem za volební stranu Sdružení pro obec Javorník, SNK podle výsledku voleb z
října 2014 je Ladislav Bednář
- zastupitelstvo vzalo na vědomí složení mandátu zastupitele Mgr. Pavly Štěrbové k 31.3.2018 a
informaci, že novým zastupitelem bude od 1.4.2018 Ladislav Bednář
(usn. č. 1/2018-9b)
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0
c) Informace ke GDPR

- starosta informoval zastupitele o nové zákonné úpravě ve věci ochrany osobních dat,
která vejde v platnost 25.5.2018
- GDPR je dosud největší soubor pravidel na ochranu osobních dat a přichází z EU jako
reakce na rychlý technologický rozvoj
- GDPR je závazné pro všechny, kdo shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje
fyzických osob žijících v EU
- Nařízení změní přístup ke zpracování a k uchování osobních údajů; je rovnocenné ve
všech státech EU a všude stejně vymahatelné bez ohledu na velikost firmy a přináší
nová pravidla, která bude potřeba nejen dodržet, ale i prokazovat jejich plnění
- příprava na GDPR zahrnuje několik fází
- je potřeba zjistit, kde osobní údaje uchováváme, jak s nimi pracujeme a k jakému účelu
jsou používána. Dále se zhodnotí rizika při zpracování a uchování dat. Poté se mohou
navrhnout řešení a procesní změny ke splnění podmínek nařízení
- bude nutné si nechat zpracovat potřebný audit a následně mít smluvně zajištěného tzv.
pověřence
- starosta dosud prosazuje variantu řešit povinnosti kolem GDPR spolu s dalšími obcemi
prostřednictvím Mikroregionu Svitavsko – v současné době se řeší nejvýhodnější
nabídky
- zastupitelstvo souhlasí s navrženým postupem řešení GDPR prostřednictvím svazku
obcí Mikroregion Svitavsko
(usn. č. 1/2018-9c)
Pro:

8

Proti:

0

Zdrželo se:

0

d) Záměr dispozice s majetkem obce
- zastupitelstvo schválilo záměr dispozice s majetkem - prodej p.p. č. 1234/4, která je součástí
2
zahrady p.p.č. 163 a domu čp. 75 o velikosti 25 m
(usn. č. 2/2017-8b)
Pro:
8
Proti: 0
Zdrželo se:
0
Zapsal: Marie Janderová

Starosta: Zdeněk Bouška

Ověřovatelé zápisu:

Marie Janková

Květa Matušovská

