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Od minulého vydání občasníku 
zasedalo zastupitelstvo dvakrát 

11.4.2011 
 

1. Určení zapisovatele 
- řídící zasedání Z. Bouška 
určil zapisovatelem Marii 
Janderovou 
 
2. Schválení programu 
zasedání zastupitelstva 
obce 
- zastupitelstvo schválilo 
program zasedání zastupitel- 
stva obce  
 
3. Schválení ověřovatelů 
zápisu 
- zastupitelstvo schválilo 
za ověřovatele zápisu M. 
Obra a M. Jankovou  
 
4. Závěrečný účet obce 
Javorník za rok 2010 
- starosta předloţil 
zastupitelům výkaz o 
hospodaření obce za rok 
2010 a zprávu o přezkoumá- 
ní hospodaření obce 
Javorník (provedl KÚ 
Pardubice) ze dne 22.3.2011 
- kontrola nezjistila ţádnou 
závadu 
- zastupitelstvo schválilo 
závěrečný účet obce 
v souladu s ustanovením § 17 
zák. č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů 
v posledním znění bez 
připomínek 
 
5. Závěrečný účet ZŠ a 
MŠ Javorník za rok 2010 
- zastupitelstvo projednalo 
a schválilo hospodaření 

příspěvkové organizace ZŠ a 
MŠ Javorník za rok 2010 
- příspěvková organizace 
skončila s hospodářským 
výsledkem – 173.014,25 Kč 
- odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hmotného 
majetku 22.287 Kč 
- zastupitelstvo schválilo 
úhradu schodku z fondu 
rezerv ZŠ a dotace obce 
Javorník 
 
6. Závěrečný účet 
Skupinového vodovodu 
Svitavy a vyúčtování 
vodného za r. 2010 
- zastupitelé byli seznámeni 
se závěrečným účtem 
dobrovolného svazku obcí 
Skupinový vodovod Svitavy 
za rok 2010 a zastupitelstvo 
jej vzalo na vědomí bez 
připomínek 
 
7. Personální situace v 
ZŠ 
- starosta podal 
zastupitelům informaci o 
svém jednání s p. ředitelkou 
Jiřinou Sekaninovou 
- p. ředitelka poţádá o 
předčasný odchod do 
důchodu k 31.8.2011 
- v této souvislosti je dle 
školského zákona potřeba 
vypsat výběrové řízení na 
obsazení funkce ředitelky ZŠ 
a MŠ Javorník 
- zastupitelstvo schválilo 
vypsání výběrového řízení na 
ředitele ZŠ a MŠ Javorník 
 

8. Úprava výše 
příspěvku novým 
občánkům 
- starosta podal návrh na 
zvýšení finančního daru 
novým občánkům na 1.500 
Kč 
- příspěvek je darován 
rodičům při společenské akci 
„Vítání občánků“ – alespoň 
jeden z rodičů a dítě musí 
mít trvalý pobyt v obci 
Javorník 
- příspěvek bude předáván 
v podobě vkladní kníţky na 
jméno dítěte za podmínky 
podpisu zřízení VK jedním 
z rodičů 
- zastupitelstvo schválilo 
zvýšení příspěvku 
narozeným dětem při 
příleţitosti akce „Vítání 
občánků“ na 1.500 Kč 
 
9. Dopravní situace U 
Jelena 
- starosta seznámil 
zastupitele se stanoviskem 
Dopravního inspektorátu 
Policie ČR ve Svitavách 
k dopravnímu omezení a 
trvalému dopravnímu 
značení v obci Javorník 
s ohledem na neoprávněné 
parkování kamionů U Jelena 
- zastupitelstvo schválilo 
instalování dopravních 
značek, které stanoví obec 
Javorník jako zónu 
s dopravním omezením 
zákazu stání vozidel nad 3,5 
t, dle stanoviska Policie ČR, 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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dopravního inspektorátu ve 
Svitavách 
 
10. Různé 
 
a) Využívání 
Společenského a 
vzdělávacího centra 
- starosta seznámil 
zastupitele se ţádostí 
javornického občana 
uspořádat svatbu ve 
společenské místnosti SVC  
- na základě diskuse byla 
stanovena pravidla 
pronájmu společenské 
místnosti SVC, která vychází 
z projektové dokumentace a 
podmínek tzv. udrţitelnosti 
projektu (dle smlouvy k 
získané dotaci EU a pravidel 
dotačního titulu), která jsou 
následující:  
- ve společenské místnosti je 
stanovena max. kapacita na 
poslechové akce (např. 
přednášky, besedy, školení, 
kurzy, recitály apod.) do 55 
posluchačů 
- při vyuţití společenské 
místnosti k různým oslavám 
a jubileím, kdy se 
předpokládá v průběhu akce 
ţivější pohyb účastníků, je 
povolená kapacita max. do 
35 návštěvníků 
- kritéria pronájmu vyplývají 
z omezené kapacity, pouţité 
technologie stavby 
(sádrokartony), velikosti 
kuchyňky a nevhodné 
akustiky  
- poplatek za pronájem 
společenské místnosti je 
stanoven na 1.000 Kč/den 
(poplatek musí být uhrazen 
předem) a OÚ vybere 
předem ještě další zálohu 
ve výši 2.000 Kč, která 
bude vrácena při předání 
prostor řádně uklizených a 
nepoškozených 
- při poškození prostor 
nájemce uhradí opravu 
- předáním prostor SVC je 
pověřen pracovník obce 

zodpovědný za správu a 
údrţbu majetku obce 
Javorník, případně další 
pracovník obce 
- společenská místnost můţe 
být pronajata pouze 
občanovi s trvalým pobytem 
v obci Javorník 
- předání prostor před a po 
skončení akce bude stvrzeno 
na předávacím protokolu 
- zastupitelstvo schválilo 
pravidla pronájmu 
společenské místnosti v SVC 
Javorník 
 
b) Společné zasedání 
zastupitelstev obcí 

Javorník, 

Mikuleč a Kukle 
- zastupitelstvo pověřilo 
starostu zorganizovat 
společné setkání 
zastupitelstev obcí Javorník, 
Mikuleč a Kukle v Javorníku 
 
c) Informace o 
hospodaření obce 
Javorník k 31.3.2011 
- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí informaci o 
hospodaření obce Javorník 

k 31.3.2011 
 
d) Informace k záměru 
opravy kopule věže 
kaple N.Trojice 
- starosta informoval 
zastupitele, ţe nebylo moţné 
podat ţádost o dotaci 
z důvodu pozdního vydání 
souhlasného stanoviska 
Památkového úřadu 
v Pardubicích; proto nebylo 
ani vyuţito sluţeb Grantiky 
ČS 
 
e) Volně pobíhající psi 
- zastupitelé projednali 
stíţnosti občanů k napadení 
volně pobíhajícím psem 
- OÚ odešle dvěma 
konkrétním majitelům dopis 
s upozorněním na okamţité 
zabezpečení psů proti 
volnému pobíhání; pokud 
nedojde k nápravě, bude 
konkrétní případ předán 
přestupkové komisi při MěÚ 
ve Svitavách - zodp. starosta 
a místostarostka 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Upozornění! 
Opět se mnoţí případy volného pobíhání psů. 
Ţádáme všechny majitele psů, aby své psy řádně 
zajistili a nedovolili volné pobíhání po obci. 
V Březince a na Zelené návsi, kde jsou 
prolézačky pro děti, se objevují výkaly od psů. 
Kategoricky ţádáme majitele, aby psy v těchto 
prostorách nevenčili. V obci je povinnost výkaly 
po svém psovi uklidit. 
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16.5.2011 
 
1. Určení zapisovatele 
- řídící zasedání Z. Bouška 
určil zapisovatelem Marii 
Janderovou 
 
2. Schválení programu 
zasedání zastupitelstva 
obce 
- zastupitelstvo schválilo 

program zasedání 
zastupitelstva obce  

 
3. Schválení ověřovatelů 
zápisu 
- zastupitelstvo schválilo 

za ověřovatele zápisu F. 
Havlíčka a L. Bednáře  

 
4. Složení konkursní 
komise na 
ředitele/ředitelku ZŠ a 
MŠ Javorník 
- starosta předloţil 

nominace zástupců do 
konkursní komise na 
ředitele/ředitelku ZŠ a 
MŠ Javorník 

- zasedání komise, na které 
bude proveden výběr 
uchazečů, bude 23.6.2011 

- zastupitelstvo schválilo 
sloţení konkursní komise 
v následující sestavě: 
MěÚ Svitavy – Mgr. Jiří 
Petr, ved. odboru školství 
a kultury 
Česká školní inspekce – 
Mgr. Ivana Bečková 
KrÚ Pardubického kraje – 
Mgr. Renata Černíková, 
odb. školství, kultury a 
tělových. 
ZŠ a MŠ Javorník – 
Zdenka Rejmanová, 
vedoucí učitelka MŠ 
Rada školy při ZŠ 
Javorník – Blanka 
Bulvová 
Obec Javorník 
(zřizovatel) – Mgr. 
Zdeněk Bouška, starosta 
tajemník komise – Marie 
Janderová 

(usn. č. 4/2011-4) 

5. Plnění rozpočtu obce 
k 30.4.2011 a rozpočtové 
opatření č. 1 
- zastupitelstvo bylo 

seznámeno s plněním 
rozpočtu obce k 30.4.2011 
a návrhem rozpočtového 
opatření č. 1 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu 
obce k 30.4.2011 a 
schválilo rozpočtové 
opatření č. 1 (usn. č. 
4/2011-5) 

 
6. Závěrečný účet 
Skupinového vodovodu 
Svitavy 
- zastupitelstvo projednalo 

sice tento bod jiţ na 
minulém zasedání, ale 
jeho projednání ve svazku 
obcí Skupinový vodovod 
Svitavy bylo aţ poté; 
proto můţeme oficiálně 
projednat závěrečný účet 
aţ nyní 

- zastupitelé byli seznámeni 
se závěrečným účtem 
dobrovolného svazku obcí 
Skupinový vodovod 
Svitavy za rok 2010 a 
zastupitelstvo jej vzalo 
na vědomí bez 
připomínek (usn. č. 
4/2011-6) 

 
7. Schválení Smlouvy o 
poskytnutí investičního 
grantu Pardubického 
kraje na ÚPD 
- zastupitelstvo schválilo 

uzavření Smlouvy o 
poskytnutí grantu č. 
OSRKEF/11/20557 
z programu Podpora 
pořízení územních plánů 
v roce 2011mezi 
Pardubickým krajem a 
obcí Javorník na částku 
102.600 Kč (usn. č. 
4/2011-7) 

 

8. Informace o stavu 
prací na Územním plánu 
obce 
- starosta informoval 

zastupitele o pracovních 
verzích čtyř dokumentů, 
zpracovaných Ing. arch. 
Vojtěchem: textovou částí 
návrhu ÚPO Javorník, 
hlavním výkresem, 
výkresem VPS, opatření a 
asanací a výkresem 
záborů PF 

- všechny uvedené 
dokumenty obdrţeli 
zastupitelé v písemné 
podobě 

- zastupitelé prostudují 
návrhy a případné 
připomínky a doplňky 
dodají na OÚ nejpozději 
18.5.2011 ke zpracování 
stanoviska Ing. 
Vojtěchovi 

 
9. Smlouva s městem 
Svitavy o úhradě 
neinvestičních výdajů 
- zastupitelstvo schválilo 

uzavření smlouvy 
s městem Svitavy o 
úhradě neinvestičních 
výdajů na dojíţdějící ţáky, 
kteří plní povinnou školní 
docházku ve školách 
zřízených městem Svitavy 

- hodnota smlouvy je 
102.580 Kč (usn. č. 
4/2011-9) 

 
10. Povolení výjimky pro 
ZŠ a MŠ Javorník 
- zastupitelstvo rozhodlo 

udělit ZŠ a MŠ Javorník 
výjimku z počtu ţáků pro 
školní rok 2011/2012 a 
zavázalo se 
dofinancovat chybějící 
neinvestiční náklady 
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Občanské průkazy 

Zkontrolujte si jejich platnost 
 
Od roku 2000 se začaly 
vydávat občanské průkazy se 
strojově čitelnými údaji 
(zelené barvy). Jejich doba 
platnosti je 10 let u občanů 
starších 20 let, u občanů do 
20 let věku je doba platnosti 
5 let. V letošním roce končí 
platnost občanských průkazů 
vydaných v roce 2001 na 
dobu 10 let a vydaných 
v roce 2006 na dobu 5 let. 
 
Při podání ţádosti u 
občanských průkazů, kterým 
jiţ skončila platnost, je 
třeba současně předloţit 
rodný list, případně doklad 
na změnu, která 
v občanském průkazu 
nastala. Doklady se 
předkládají v originále nebo 
ověřené kopii. Dále  občan 
přiloţí 1 fotografii o rozměru 
35 x 45 mm současné 

podoby. Lhůta na vydání 
nového občanského průkazu 
je 30 dní. O výměnu lze 
poţádat nejdříve 60 dnů 
před skončením platnosti. 
Pokud jiţ platnost 
občanského průkazu 
skončila, občan je povinen 
poţádat o vydání nového 
občanského průkazu do 15 
pracovních dní. Nesplněním 
této povinnosti se občan 
dopouští přestupku, za který 
lze uloţit pokutu.  
 
Občanský průkaz lze 
pouţívat i jako cestovní 
doklad pro cesty v rámci 
Evropské unie. Ministerstvo 
vnitra důrazně nedoporučuje 
cestovat do zahraničí 
s občanským průkazem, 
pokud u něj byl odstřiţen 
roh z důvodu změny stavu 
(sňatek, rozvod, …) nebo 

z důvodu změny místa 
trvalého pobytu.  
Zároveň upozorňujeme, ţe 
dítě můţe cestovat do 
zahraničí pouze s vlastním 
cestovním pasem nebo bez 
vlastního pasu s rodičem, 
v jehoţ cestovním pasu je 
zapsáno. Pro společné cesty 
rodičů s dětmi do států 
Evropské unie není 
doporučeno, aby dítě 
cestovalo pouze na občanský 
průkaz rodiče, i kdyţ je 
v něm zapsáno! Do 
občanského průkazu se 
zapisuje rodné číslo dítěte, 
coţ je vnitrostátní 
identifikační údaj a můţe být 
nesrozumitelný cizím 
orgánům při pobytu ve státě 
Evropské unie. 

Jaroslava Phamová 
odbor vnitřních věcí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍSPĚVEK Z MĚÚ SVITAVY 

Všechny další otázky, týkající se občanských 
průkazů vám zodpoví úředníci odboru 
vnitřních věcí Městského úřadu Svitavy na 
adrese Svitavy, Dvořákova 3, telefonicky (č. 
461 550 413) nebo e-mailem 
(radnice@svitavy.cz) 
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Dětský den 2011 

Děti se uţ mohou těšit 
 
V sobotu 25. června se 

v Březince uskuteční tradiční 

Dětský den, který začne už v 

13:00 hodin. Komise pro 

mládež a životní prostředí 

připravila tradiční soutěže, se 

svitavskými hasiči oblíbenou 

pěnu a nebude chybět ani 

občerstvení a opékané párky. 

Organizátoři zvou děti i 

dospělé. Přijďte se pobavit .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce na územním plánu obce pokračují 

Získali jsme dotaci Pardubického kraje 
 
Protože nový stavební zákon 
ukládá obcím zpracovat 
nejpozději do r. 2015 územní 
plán v souladu s novými 
podmínkami zákona, realizuje 
naše obec tento úkol už letos. 
Výhodou je, že ještě letos lze 
na jeho zpracování získat 
dotaci. To se také stalo a dotaci 
máme schválenou. Od 
Pardubického kraje na jeho 
zpracování obdrţíme dotaci 
ve výši 102.600 Kč. 

V současné době probíhá 
připomínkové řízení ze strany 
zainteresovaných orgánů a 
institucí. Po tomto projednání 
bude veřejné projednání ÚPO, 
ke kterému se budou moci 
vyjádřit všichni naši občané. 
Nový stavební zákon omezuje 
velikost rozvojových ploch. 
V praxi to znamená, že např. 
nelze pro výstavbu RD vymezit 
plochy ve velkém rozsahu 
(nové plochy se poměřují se 

stávající zastavenou plochou a 
poměr by měl být přiměřený - 
např. 20 %). Snahou je omezit 
nekontrolovaný rozmach 
velkých satelitů měst. Proti 
dosavadnímu ÚPO budou 
omezeny plochy pro 
podnikatelské aktivity za RD U 
Jelena a plocha pro výstavbu 
RD směrem na Litomyšl bude 
v rezervách. Její případné 
využití může být až po 
zastavení ostatních ploch.

 

NEJBLIŢŠÍ AKCE 

 
Loni si mohly děti vybrat ze 
spousty drobných cen a dárků.  
 
Letos se mohou opět těšit. 

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE 
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Blahopřejeme našim jubilantům    
 

Stanislav NOVOTNÝ 

95 let 

 

Josef KALA 

84 let 

 

Marie FUČÍKOVÁ 

75 let 

 

Anna DĚDIČOVÁ 

70 let 

 
            Na zdraví! 

 

 
 

 
 
 

Práce na silnici 

Prosíme o pochopení 
 
V Javorníku probíhají v těchto dnech práce na 
místních komunikacích. Je třeba opravit některá 
poškozená místa, bude vybudován zpomalovací 
retardér na vjezdu do obce U Jelena z kostek 
(podobně jako ve Svitavách na náměstí), bude 
nově vybudován ostrůvek zastávky autobusu U 
Jelena a již je hotova část komunikace u 
Valachových. Protože dojde k místním omezením 
dopravy, prosíme o pochopení. Děkujeme. 
 
Na snímku je nový úsek silničky 
u Valachových. Vlastní nájezd k domu si hradil 
majitel ze svého. 

JUBILANTI 

Uvedení spoluobčané 
oslavují jubileum 
v měsících květen aţ 
červenec. 
Všem oslavencům přejeme 
dobré zdraví, lásku 
nejbliţších a hodně 
optimismu. 

AKTUALITA 
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Výprava do Mikulče 

Děti z MŠ na zajímavém výletě 
 
Ve čtvrtek 26.5.2011 se 
vypravila naše školička za 
krásného počasí na 
dopolední výlet do blízké 
Mikulče. Jeli jsme 
autobusem a hned na 
zastávce nás přivítal fialový 
fáborek, podle něhoţ jsme 
hledali cestu. 
Naším cílem byla dílna 
zemědělského druţstva a 
poté místní obchod v 
sousedství dětského hřiště. 
Děti s nadšením nacházely 
další fialové fáborky a 
oranţové šipky. Cestou 
poznávaly stromy, rostliny, 
hmyz i ptáky a neţ jsme se 
nadáli, byli jsme v dílně, kde 
spravují zemědělské stroje. 
Zde nás jiţ čekali pánové 
Pavlů, Prokop, Pekař a pan 
mechanizátor, který ochotně 
provedl děti po všech 
prostorách dílny a ukázal jim 
např. soustruh, řezačku na 
plech, vrtačku, pilu, dokonce 

i kovárnu a další stroje a 
nářadí, kterým je dílna 
vybavena. Nakonec zde děti 

dostaly bonbóny a naše cesta 
pokračovala dále podle 
fialových fáborků aţ 
k místnímu modernímu 
dětskému hřišti, kde byl pro 
naše výletníky připravený 

poklad od „krabičkového 
skřítka.“ Byla to spousta 
krabic s novinami, ve 
kterých si děti samy našly 

dobroty a malé 
pozornosti. 
U hřiště nás 
přivítala 
Liduška 
Bandasová, 
která prodává 
v obchodě 
v budově 
obecního úřadu. 
Ta se o nás 
velmi dobře 
postarala i se 

svou maminkou, která jí 
přišla na pomoc. Děti si 
nakoupily nanuky a vajíčka 

s překvapením. My dospělí 
jsme dostali kávu a zákusek 
a potom se všichni vyřádili 
na průlezkách a kolotoči. 
Prohlédli jsme si i nově 
zrekonstruovaný obecní 

úřad, který jsme moc 
chválili. Bylo nám velmi 
příjemně, rychle nám to 
uteklo a uţ jsme se museli 
rozloučit, abychom stihli 
autobus. 
Všem se nám v této krásné 
vesničce líbilo a brzy si výlet 
zopakujeme. Velký dík patří 
Lidušce Bandasové, která 
nám společně s paní Pavlou 
Prokopovou vyznačila cestu 
fáborky a šipkami, 
nachystala pro děti „poklad“ 
a skvěle se o nás postarala 
v obchodě i na hřišti. Také 
děkujeme pánům z dílny, ţe 
se nám tak hezky věnovali. 
 

Za MŠ Eva Martensová 
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