Zápis č. 2/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 26.4.2018
Zahájení:
Ukončení:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:
Omluveni:

18:00 hodin
19:50 hodin
B. Bulvová, L. Bednář
M. Janderová, Z. Bouška, L. Bednář, M. Janková, M. Obr
Vl. Čechal, B. Bulvová,
K. Matušovská, D. Císař

Úvodem nový člen zastupitelstva Ladislav Bednář podle § 69, odst. 2 zákona o obcích složil slib

předepsaného znění, který stvrdil svým podpisem na arch, jenž je nedílnou součástí zápisu
ze zasedání zastupitelstva.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Určení zapisovatele
Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
Schválení ověřovatelů zápisu
Plnění rozpočtu obce k 31.3.2018
Závěrečný účet obce Javorník za r. 2017
Dispozice s majetkem obce
Zpráva výběrové komise k prodeji stavebních parcel
Různé
a) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
b) Informace sportovní komise a komise životního prostředí
c) Informace k prodejně

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 L. Bednáře
Pro:
7
Proti: 0
Zdrželo se:
0
4. Plnění rozpočtu obce k 31.3.2018
- zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník k 31.3.2018
Fin 2-12M
- na roční upravený rozpočet příjmů ve výši 5.428 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 1.646 tis. Kč
a na upravený rozpočet výdajů 6.142 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 2.438 tis. Kč
- saldo hospodaření je na upravený rozpočet -715 tis. Kč skutečnost -791 tis. Kč
- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 31.3.2018 bez připomínek (usn. č.
2/2018-4a) a schválilo rozpočtové opatření č. 2, kterým byly příjmy zvýšeny o 175.940 Kč a
výdaje byly zvýšeny o 475.940 Kč (usn. č. 2/2018-4b)
Pro:
7
Proti: 0
Zdrželo se:
0
5. Závěrečný účet obce Javorník za r. 2017
- závěrečný účet obce Javorník za r. 2017 byl řádně vyvěšen na úředních deskách obce
- obec hospodařila v r. 2017 s kladným saldem 2.242 tis. Kč, z kterého bylo použito na splátky
úvěru 862 tis. Kč a suma 1.380 tis. Kč zvýšila meziročně konečný zůstatek na účtech obce na
částku 3.314 tis. Kč
- příspěvková organizace obce ZŠ a MŠ Javorník hospodařila v r. 2017 s přebytkem 911,96 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 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad (usn. č. 2/2018-5a) a dále schválilo
použití hospodářského výsledku ZŠ a MŠ na tvorbu rezervního fondu (usn. č. 2/2018-5b)
Pro:
7
Proti: 0
Zdrželo se:
0
6. Dispozice s majetkem obce
- na zasedání zastupitelstva dne 12.3.2018 byl schválen záměr prodeje p.p. č. 1234/4, která je
2
součástí zahrady p.p.č. 163 a domu čp. 75 o velikosti 25 m (jedná se o pozemek na stávající
zahradě Milana Grubera); záměr byl vyvěšen na úředních deskách obce
- zastupitelstvo schválilo prodej p.p. č. 1234/4, která je součástí zahrady p.p.č. 163 a domu čp. 75
2
o velikosti 25 m panu Milanu Gruberovi dle platných „Pravidel prodeje pozemků a stanovování
2
jejich ceny v obci Javorník“, tj. 45 Kč/m
Pro:

7

Proti:

0

Zdrželo se:

0

- na obec podal Milan Čechal žádost o dočasný pronájem uvolněného bytu v ZŠ čp. 61 po dobu
výstavby vlastního RD
- zastupitelstvo schválilo pronájem bytu čp. 61 Milanu Čechalovi za dosavadních podmínek –
nájemné 2.780 Kč + 270 Kč vodné = 3.050 Kč
Pro:

7

Proti:

0

Zdrželo se:

0

7. Zpráva výběrové komise k prodeji stavebních parcel
- v úvodu jednání k tomuto bodu starosta sdělil, že se projednávání a hlasování k dané
problematice nezúčastní z důvodu možného střetu zájmu
- zprávu komise předložila Blanka Bulvová, předsedkyně
- v úvodu bylo předloženo k posouzení, zda Weissarová Miroslava bude upřednostněna podle
Pravidel, když měla v obci trvalé bydliště pouze 2 roky (1997 – 1999)
- šest zastupitelů s upřednostněním Miroslavy Weissarové nesouhlasilo
- celkem bylo podáno 17 žádostí, jeden zájemce se vzdal
- do 1. kola tak postoupilo šest zájemců, kteří splnili podmínky k upřednostnění
- zastupitelstvo rozhodlo o tom, že komise pozve šest zájemců, kteří se dostali do 1. kola, na
provedení výběru a losování T: do 25.5.2018
Pro:
6
Proti: 0
Zdrželo se:
0
8. Různé
a) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
- zastupitelům byla předložena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti, kterou
předložila firma Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063
- jedná se o výměnu a položení dvojice úložných metalických komunikačních kabelů pod
komunikací 1228/1 v blízkosti Cenerových do stávající trasy
- zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti mezi firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063 a
obcí Javorník (usn. č. 8/2017-8a)
Pro:
7
Proti: 0
Zdrželo se:
0
b) Informace sportovní komise a komise životního prostředí
- Petr Hirka podal informaci o využívání víceúčelového hřiště
- bude zakoupena vitrína na přehled rezervací
- byly domluveny údržbové práce na zeleni v Březince
- u bývalého tenisového kurtu budou uřezány sloupky a pletivo a betonový stůl na stolní tenis bude
přesunut na antukové hřiště (původně volejbal)
Pro:
0
Proti: 0
Zdrželo se:
0

c) Informace k prodejně
- starosta seznámil zastupitele s rozhodnutím správní rady Květné zahrady z.ú., která nepovolila
řediteli rozšíření aktivit tohoto subjektu o provozování prodejny v Javorníku
- nyní se starosta snaží jednat s možnými provozovateli o otevření prodejny; zatím bez úspěchu,
ale jisté možnosti se rýsují
- zastupitelé byli vyzváni, aby se také sami snažili získat provozovatele prodejny
Zapsal: Marie Janderová

Starosta: Zdeněk Bouška

Ověřovatelé zápisu:

Blanka Bulvová

Ladislav Bednář

