Zápis č. 3/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 15.4.2019

Zahájení:
18:00 hodin
Ukončení:
19:40 hodin
Ověřovatelé zápisu: P. Hirka, E. Juříková
Přítomni zastupitelé: B.Bulvová, L. Obrová, E Juříková, T Kadlec, L. Bednář
P. Hirka, J. Juřík
Omluveni zastupitelé: T.Reichelt, K. Matušovská
Dále přítomni
: D. Čechalová
Program:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Určení zapisovatele
Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
Schválení ověřovatelů zápisu
Informace o novém záměru využití objektu U Jelena, Javorník.
Dispozice s majetkem obce – vypovězení pachtovní smlouvy s ZOD Opatovec dohodou
v části hospodaření na p.č.717/13, 717/14, 1231/3
Plnění rozpočtu obce Javorník k 31.3.2019 , rozpočtové opatření
Smlouva se spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o zřízení služebnosti.
Darovací smlouva s dárcem Skupinový vodovod Svitavy
Různé
a) Informace o výsledku kontroly Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
b) Schválení uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na činnost
záchranné stanice volně žijících zvířat „Zelené Vendolí“.
c) Informace o výsledku jednání s odborem životního prostředí Svitavy ve věci čistoty vody v
javornickém rybníčku a přítoku do rybníku Rosnička, Svitavy.
d) Směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání děti k předškolnímu vzdělávání při
překročení kapacity ZŠ a MŠ Javorník. Podmínky přijetí dítěte k plnění povinné školní
docházky do ZŠ a MŠ Javorník, pro školní rok 2019/2020
e) Projednání žádosti p. Havla k možnosti učinění změny v Územním plánu obce Javorník.
f) Plán práce kontrolního výboru na I. pololetí r.2019 na vědomí

1. Určení zapisovatele
- řídící zasedání J. Juřík určil zapisovatelem Blanku Bulvovou
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
zastupitelstvo schválilo program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
( usn. č. 3/2019-2)
Pro:

7

Proti:

0

Zdrželo se:

0

3. Schválení ověřovatelů zápisu
-

Zastupitelstvo obce schválilo za ověřovatele zápisu P. Hirku a E.Juříkovou
( usn. č. 3/2019-3)
Pro:

7

Proti:

0

Zdrželo se:

0

4. Informace o novém záměru využití objektu U Jelena, Javorník
-

Obcí Javorník byl zaznamenán nový majitel objektu U Jelena Javorník a to spol.
REZIDENCE JELEN s.r.o., Tovární 668/10, Svitavy,568 02. Informace o záměru využití
objektu, tel. podal jednatel společnosti – Pavla Kolečkářová.

-

-

Sdělila, že objekt bude využit jak pro ubytování, tak bude zachována restaurace. Ubytovací
kapacita by měla činit 150 lůžek. Pokoje budou rozděleny do tří kategorií A1,A2,A3. Sektor:
A1 dvoulůžkové pokoje se soc. zařízením na pokoji. A2 dvoulůžkové pokoje, soc. zařízení
společné, A3 čtyřlůžkové pokoje. Ubytování bude nabízeno firmám, které budou stavět
zejména komunikaci D35. V objektu bude instalován kamerový systém, bude zřízena
nepřetržitá recepce. Do budoucna se plánuje z objektu zřídit penzion pro seniory.
Zastupitelé obce vzali informaci o využití objektu na vědomí. Současně pro využití daného
objektu v takovém rozsahu, vydali nesouhlasné stanovisko.
( usn. č. 3/2019-4)
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

5. Dispozice s majetkem obce – vypovězení pachtovní smlouvy s ZOD Opatovec dohodou
v části hospodaření na p.č. 717/13,717/14,1231/3
-

Z důvodu výstavby 5 RD v lokalitě Z6 v obci, je nezbytné vypovědět dohodou pachtovní
smlouvu se ZOD Opatovec, v její části hospodaření na pozemcích p.č. 717/13, p.č. 717/14 a
p.č. 1231/3.

-

Zastupitelstvo obce schválilo vypovědět dohodou pachtovní smlouvu se ZOD Opatovec, v její
části hospodaření na pozemcích p.č. 717/13, p.č. 717/14 a p.č. 1231/3 a pověřilo starostu
obce k provedení potřebného právního úkonu.
( usn. č. 3/2019-5)
Pro:

7

Proti:

0

Zdrželo se:

0

6. Plnění rozpočtu obce Javorník k 31.3.2019, rozpočtové opatření
-

zastupitelé obce byly starostou seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce
Javorník k 31. 3. 2019 Fin 2-12M
na roční upravený rozpočet příjmů ve výši 6 535 747,-Kč, je skutečnost po konsolidaci 1
930 237,55,-Kč
na upravený rozpočet výdajů 6 510 842,-Kč je skutečnost po konsolidaci 1 539 578,71,Kč.
saldo hospodaření je na upravený rozpočet 24 905,00 Kč, skutečnost 390 658,84 Kč
S ohledem na skutečnost, že rozpočet obce na r. 2019 vyžaduje doplnění položky – rezerva
na krizová opatření, bylo předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2019
zastupitelstvo obce vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 24. 2. 2019 ( usn. č.
3/2019-6a), současně schválilo rozpočtové opatření č. 2/2019 ( usn. č. 3/2019-6b)

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželo se:

0

7. Smlouva se spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o zřízení služebnosti
(věcného břemene)
-

-

Zastupitelům byl předložen návrh smlouvy o zřízení služebnosti se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. IČ: 04084063
Jedná, se, o, telekomunikační připojení k vysílači, vedené mezi obcemi Kukle a Javorník. p.č.
1289. Za zřízení služebnosti bude vyplacena obci Javorník jednorázová finanční úhrada
12 960,-Kč.
zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. IČ: 04084063 a pověřilo starostu k podpisu smlouvy.
( usn. č. 3/2019-7)
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

8. Darovací smlouva s dárcem Skupinový vodovod Svitavy

-

Zastupitelům obce byl předložen návrh smlouvy na poskytnutí finančního daru pro rok 2019 ve
výši 20 000,-Kč, ze strany Skupinového vodovodu Svitavy.
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru pro
rok 2019 ve výši 20 000,-Kč od Skupinového vodovodu Svitavy a pověřilo starostu k podpisu
smlouvy.
(usn. č. 3/2019-8)
Pro:

7

Proti:

0

Zdrželo se:

0

9. Různé
a) Informace o výsledku kontroly Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
-

-

Dne 28.2.2019 proběhla kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a
dodržování ostatních povinností plátce pojistného – obce Javorník, ze strany VZP ČR. Ke dni
kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o průběhu kontroly ze strany VZP ČR bez
připomínek.
( usn. č. 3/2019-9a)

-

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

b) Schválení darovací smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na činnost záchranné
stanice volně žijících zvířat „Zelené Vendolí“,

-

Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek Záchranné stanici volně žijících zvířat
Vendolí 42, p.s.č. 569 14 ve výši 2 000,-Kč, dne 4.3.2019, evidováno pod usnesením č.
2/2019-9b1.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce k podpisu darovací smlouvy na poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 2 000,-Kč Záchranné stanici volně žijících zvířat Vendolí 42,
p.s.č. 569 14.
( usn.č. 3/2019-9b)

-

Pro: 7

-

Proti: 0

Zdrželo se: 0

c) Informace o výsledku jednání s odborem životního prostředí Svitavy ve věci čistoty
vody v javornickém rybníčku a přítoku do rybníku Rosnička, Svitavy.
-

-

V souvislosti s úhynem ryb v rybníku Rosnička Svitavy v r. 2018, proběhlo dne 15.3.2019
jednání s Ing. Markem Antošem, vedoucím odboru životního prostředí ve Svitavách, ve věci
čistoty vody v javornickém rybníčku a přítoku do rybníku Rosnička ve Svitavách. Bylo
dohodnuto, že obec Javorník učiní veškerá možná doporučení, které navrhnul prof. Maršálek
z přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity Brno. Navržená opatření jsou postavena na
přírodě blízkých technologických postupech.
Současně bylo na předmětném jednání obcí Javorník upřesněno, že daná opatření učiní ne
zcela z důvodu, že javornický rybníček měl být označen jedním ze zdrojů nežádoucích živin
pro rybník Rosnička. Základní filosofií je obecné ozdravění životního prostředí. Pro obec
Javorník v konkrétních úsecích – čistota vody v rybníčku a v toku pod hájenkou.
Záchyt organických látek:

-

-

-

-

-

-

-

-

Vyčištění toku vody pod hájenkou od nánosů tlejícího listí, trávy, omlazení rákosu - plněno
vlastními prostředky. Následně bude tok opatřen „filtry“ (ze slámy), na záchyt organických
látek. (zamezení vzniku živin, zejména dusíku).
Čištění úseku pod hrází rybníčku (plněno vlastními prostředky) a připravit prostor na další „
filtr“ (na bázi můčovací kúry). „Filtry“ se budou pravidelně čistit. Likvidace je stejná jako pro
zelený odpad.
Odtěžení sedimentu:
Odtěžení sedimentu – 650 m2, proběhne v předpokládaném termínu leden, únor 2020.
V současné době probíhají přípravy – výběr vhodných míst pro uložení, následně potřebné
rozbory této půdy, vypracování potřebných povolení, projektu, výběr zhotovitele díla.
Záchyt živin (zejména dusíku a fosforu)
Po odbahnění bude na přítoku do rybníčku instalován systém „filtrů“ na bázi slámy a použit
kolagulant (přípravek používaný vodárnou pro dočišťování pitné vody). Je účinný zejména pro
záchyt fosforu.
Za touto soustavou bude následovat z části osázení rybníčku rostlinami.
Na rybníčku se budou pohybovat „plovoucí ostrovy“, ( např. z PET láhví), které budou
osázeny rostlinami. Jednak pro odbourávání živin z povrchu rybníčku a pro ochranu před
přehřátím hladiny.
Tok pod hájenkou bude po určitých úsecích opatřen hrázkami ( např. ze dřeva) tak, aby se
voda okysličovala a docházelo k lepšímu odbourávání škodlivých látek. Rostliny-zejména
rákos mají, po vyčištění toku, spotřebovávat živiny z vody.
V rámci kontroly uskutečňování daných opatření, budou prováděny průběžné rozbory vody
nejen po celém toku, ale i kontrolní rozbory soukromých septiků v obci. V případě, že daná
opatření budou nedostatečná, lze použít probiotické bakterie. (Toto opatření by bylo finančně
náročné).
Zastupitelé obce vzali na vědomí podanou zprávu z jednání s odborem životního prostření
MěÚ Svitavy. Souhlasí s navrženými činnostmi, které mají směřovat k ozdravění vody
v javornickém rybníčku a přítoku do rybníku Rosnička Svitavy.
(usn. č. 3/2019-9c)
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
d )Směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání při
překročení kapacity ZŠ a MŠ Javorník, Podmínky přijetí dítěte k plnění povinné školní
docházky do ZŠ a MŠ Javorník pro školní rok 2019/2020

-

-

-

-

-

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Javorník, okres Svitavy předložil ke schválení
zřizovateli neziskové organizace ZŠ a MŠ Javorník okres Svitavy dokumenty - „Směrnice pro
stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání při překročení kapacity ZŠ a
MŠ Javorník“ a „Podmínky pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky do ZŠ a MŠ
Javorník, okres Svitavy, pro školní rok 2019/2020“. Dokumenty jsou nedílnou součástí zápisu
ze zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelé obce schválili oba dokumenty bez připomínek.
( usn. č. 3/2019/9d)
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
e )Projednání žádosti p. Havla k možnosti učinění změny v Územním plánu obce
Javorník.
P. Havel Michal, předložil na obec Javorník, svůj záměr stavět rodinný dům na pozemku
p.č.523/23, tedy v místě, kde v současné době není v Územním plánu obce Javorník
plánovaná výstavba. Zároveň podal žádost k učinění změny v Územním plánu obce Javorník
a vyčlenit danou část pozemku jako stavební lokalitu. Náklady spojené s pořízením změny
územního plánu, je p. Havel případně připraven uhradit.
Starosta obce informoval zastupitele, že Územní plán Javorník, byl zpracován a vydán v roce
2012. V dubnu r. 2017 byl doplněn o Územní studii Z1,Z6 Javorník. Vymezené lokality pro
výstavbu rodinných domů, nebyly k současnému datu zastavěny.
Zastupitelé obce neschválili záměr učinit změny v Územním plánu Javorník.
( usn. č. 3/2019-9e)
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 1

f ) Plán práce kontrolního výboru na I. Pololetí r. 2019 na vědomí
-

Předsedou kontrolního výboru Ing. Květou Matušovskou, byl předložen zastupitelům obce
Javorník plán práce kontrolního výboru na I. pololetí roku 2019.
1. Kontrola usnesení zastupitelstva obce Javorník
2. Kontrola usnesení zastupitelstva obce Javorník č. 1/2018 bod 5) Vyhláška
„Zákaz podomního prodeje v obci Javorník“.
3. Kontrola usnesení plnění úkolů – Žádosti o finanční příspěvky ( Zelené
Vendolí, Městská knihovna ve Svitavách, Seniorcentrum a další)

Zapsala:

Blanka Bulvová

Starosta: Josef Juřík
Ověřovatelé zápisu:
P.Hirka

E. Juříková

