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Zápisy ze zasedání 
 

25.4.2016 
 
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 M. Jankovou a 
M. Obra 

 
4. Stav přípravy projektů 

a) Rekonstrukce ústředního 
vytápění ZŠ 
- podle zpracované projektové 

dokumentace projektantem 
Jaroslavem Přikrylem ze Svitav 
je projektový rozpočet ve výši 
515.949,00 Kč vč. DPH 

- zastupitelům byly připraveny 
dvě nabídky na realizaci 
rekonstrukce: nabídka firmy 
SAVOS I. s.r.o. Litomyšl, 
Moravská 1151, IČ 25296159 je 
ve výši 446.509,00 Kč vč. 
DPH a nabídka Miroslava 
Škeříka, Svitavská 18, Svitavy, 
IČ 13173090 je ve výši 
407.802,00 Kč vč. DPH 

- zastupitelstvo schválilo 
k realizaci rekonstrukce ÚT v ZŠ 
nabídku Miroslava Škeříka a 
pověřilo starostu k uzavření 
smlouvy o dílo s Miroslavem 
Škeříkem (usn. č. 2/2016-4a) 

 
b) Výstavba ČOV a navazující 
kanalizace u ZŠ 
- v souladu s usnesením 

zastupitelstva obce je smlouva o 
dílo s Ing. Josefem Puldou 
uzavřena 

- z důvodu nutnosti zásahu do 
pozemku soukromého vlastníka 
je zpracování projektu vč. 

stavebního povolení časově 
posunuto 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí informaci o stavu prací 
na projektu ČOV v ZŠ 
                      

c) Rekonstrukce koupelny 
bytu v ZŠ 
- v souladu s usnesením 

zastupitelstva je uzavřena 
smlouva o dílo s firmou PEM 
trade s.r.o. Svitavy 

- na základě posouzení situace 
v bytě navrhl starosta ke 
schválení ještě úpravu 
umyvadla, odpadů a ohřevu 
vody v kuchyni bytu; nabídková 
cena od firmy PEM trade s.r.o. 
je ve výši 12.665,00 Kč vč. DPH 

- zastupitelstvo schválilo 
realizaci úprav v kuchyni bytu 
v ZŠ dle nabídky firmy PEM 
trade s.r.o. a souhlasí 
s navýšením ceny rekonstrukce 
koupelny dle SOD o částku 
12.665,00 Kč vč. DPH (usn. č. 
2/2016-4c) 

 
d) Převěšení zvonů v kapli N. 
Trojice vč. instalace el. 
pohonu 
- v souladu s usnesením 

zastupitelstva je uzavřena 
smlouva o dílo s firmou 
IMPULS-B, s.r.o. 

- v těchto dnech budou zahájeny 
práce; bude nutné provést také 
přívod elektrického vedení do 
věže – zajistí p. Josef Pisca 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí informaci o stavu prací 
na převěšení zvonů a instalaci el. 
pohonu (usn. č. 2/2016-4d)  

 
e) Víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem 
- je provedeno geodetické 

zaměření hřiště 
- je vydané stavební povolení, 

které by mělo nabýt právní moci 
26.4.2016 

- ihned následně proběhne 
vykácení stromů, na které je 
vydáno rozhodnutí o povolení 
kácení; součástí vykácení je i 
odstranění všech větví a pařezů 
s kořeny 

- v dalším kroku je potřeba 
provést výběrové řízení na 
dodavatele díla (rozpočet celého 
projektu vč. přípravných prací a 
vykácení stromů je ve výši 
3.633.821,00 Kč vč. DPH) 

- starosta předložil nabídku firmy 
Erste Grantika Advisory, a.s. na 
provedení výběrového řízení na 
dodavatele díla v režimu 
zakázky malého rozsahu 
v hodnotě 35.000 Kč bez DPH 

- uvedená firma v minulosti již 
pro obec zajišťovala zpracování 
žádostí o dotace na Společenské 
a vzdělávací centrum a na 
projekt Dopravní a technická 
infrastruktura (místní 
komunikace, imobiliář, Zelená 
náves, parkovací místa a plochy 
pro kontejnery) 

- dále realizovala na obě uvedené 
akce výběrová řízení na 
dodavatele díla a tzv. dotační 
management obou projektů; 
v obou případech má obec 
zkušenosti velmi dobré 

- osloveno výzvou bude min. 5 
firem 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření smlouvy na zajištění 
výběrového řízení na dodavatele 
díla s firmou Erste Grantika 
Advisory, a.s. v hodnotě 35.000 
Kč vč. DPH a složení výběrové 
komise za obec – D. Císař, M. 
Obr, V. Čechal a Z. Bouška 
(usn. č. 2/2016-4e-1) 

- starosta také doporučil 
zastupitelům, že by bylo vhodné 
mít po dobu výstavby hřiště 
vlastní inženýrský dozor – 
nejlépe zpracovatele projektu 
projektanta Ing. Kolkopa 
(nabídková cena by měla 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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vyplývat z vysoutěžené ceny 
budoucího dodavatele díla) 

- zastupitelstvo uložilo starostovi 
připravit na zasedání 
zastupitelstva před vlastní 
realizací díla návrh 
inženýrského dozoru vč. 
nabídkové ceny (usn. č. 
2/2016-4e-2) 

 
f) Rekonstrukce místní 
komunikace u Knotkových 
- po konzultaci na odboru 

dopravy na MěÚ ve Svitavách je 
příslušným správním orgánem 
v této věci Obecní úřad 
v Javorníku a na opravu 
komunikace není potřeba 
vydávat stavební povolení 

- původní rozpočet na tuto akci 
byl ve výši 535.986 Kč bez DPH 

- nabídka firmy Správa a 
údržba silnic Pardubického 
kraje, Cestmistrovství 
Svitavy, IČ 00085031, je ve 
výši 449.973 Kč bez DPH a 
nabídka Petra Nevrkly, Karle 
77, IČ 43508731 je ve výši 
545.890,00 Kč bez DPH 

- zastupitelstvo schválilo 
k realizaci rekonstrukce místní 
komunikace u Knotkových 
nabídku SÚS Pardubice a 
pověřilo starostu k uzavření 
smlouvy o dílo se SÚS Pardubice 
(usn. č. 2/2016-4f)  

 
5. Plnění rozpočtu obce 
k 31.3.2016 
- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení plnění 
rozpočtu obce Javorník 
k 31.3.2016 Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet 
příjmů ve výši 4.139 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 1.340 
tis. Kč a na upravený rozpočet 
výdajů 4.139 tis. Kč je skutečnost 
po konsolidaci 976 tis. Kč  

- saldo hospodaření je na upravený 
rozpočet 0,- tis. Kč skutečnost 
+364 tis. Kč 

- na základě dosavadního vývoje 
hospodaření předložil starosta ke 
schválení rozpočtové opatření č. 1 

- úprava se týká následujících 
změn:   
 

(a) Příjmy:                
+ 411,75 tis. Kč                                          

DPFOZČ     +100,0 tis. Kč 
DPH          +60,0 tis. Kč 
DPPO za obec +251,75 tis.  

(b) Výdaje:              
+3.826,75 tis. Kč 

silnice (§ 2212)  +300,0 tis. 
ZŠ (§ 3113)  +100,0 tis. 

 dotace ZŠ a MŠ (§ 3119) 
       +55,0 tis. 
 kultura (§ 3399 – zvony) 
   +120,0 tis. 

sportoviště (§ 3412) 
           +3.000,0 tis. 

 DPPO za obec  
      251,75 tis. 

  
(c) Financování:             

+3.415,0 tis. Kč  
 dlouhodobý úvěr (8123)  

                  3.000,0 tis. 
změna stavu na BÚ (8115) 
  +415,0 tis. 

 
- zastupitelstvo vzalo na vědomí 

plnění rozpočtu obce k 31.3.2016 
bez připomínek (usn. č. 
2/2016-5a) 

- zastupitelstvo schválilo 
rozpočtové opatření č. 1 (usn. č. 
2/2016-5b) 

   
6. Závěrečný účet obce za r. 
2015 
- závěrečný účet obce Javorník za r. 

2015 byl řádně vyvěšen na 
úředních deskách obce 

- obec hospodařila v r. 2015 
s přebytkem 1.061 tis. Kč, z něhož 
bylo použito 216 tis. Kč na splátky 
úvěrů a zbytek posílil zůstatek na 
BÚ 

- příspěvková organizace obce ZŠ a 
MŠ Javorník hospodařila v r. 2015 
s přebytkem 256.045,77 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 2015 včetně zprávy 
nezávislého auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2015 bez výhrad (usn. č. 
2/2016-6a) a dále schválilo 
použití hospodářského výsledku 
ZŠ a MŠ na uhrazení ztráty 
z minulých období a tvorbu 
rezervního fondu (usn. č. 
2/2016-6b) 

 
7. Schválení smlouvy o úvěru 
- v souladu s usnesením 

zastupitelstva z minulého 
zasedání předložil starosta ke 

schválení návrh smlouvy o úvěru 
ve výši 3 mil. Kč na financování 
víceúčelového hřiště a 
rekonstrukce místní komunikace 
u Knotkových 

- zastupitelstvo schválilo podle § 
85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích ve znění pozdějších 
předpisů uzavření smlouvy o 
úvěru č. 0437709469 od České 
spořitelny a.s. (IČ 45244782) do 
výše 3.000.000 Kč na financování 
projektů „Víceúčelové sportovní 
hřiště v Javorníku“ a 
„Rekonstrukce místní 
komunikace v obci Javorník“     
(usn. č. 2/2016-7) 

 
8. Územní studie Javorník 
- zastupitelé byli seznámeni 

s informací odboru výstavby MěÚ 
Svitavy (úřad územního 
plánování) týkajícího se nutnosti 
zpracování a schválení Územní 
studie Javorník – lokality č. Z1 a 
Z6 z Územního plánu obce 
Javorník 

- protože zpracovatelem aktuálního 
ÚPO byl Ing. arch. Milan Vojtěch, 
byl také požádán o zpracování 
nabídky na provedení územní 
studie lokalit Z1 a Z6 

- starosta nabídku Ing. Vojtěcha 
předložil zastupitelům ke 
schválení – cena je 38.720 Kč vč. 
DPH 

- zastupitelstvo schválilo nabídku 
Ing. Milana Vojtěcha a pověřilo 
starostu k dalším jednáním 
vedoucím ke zpracování „Územní 
studie Javorník – lokality č. Z1 a 
Z6“ a uzavření smlouvy o dílo 
s Ing. Milanem Vojtěchem (usn. 
č. 2/2016-7) 

 
9. Smlouva s Městskou 
knihovnou ve Svitavách 
- zastupitelé obdrželi předem návrh 

smlouvy o sdružování prostředků 
na nákup výměnného fondu pro 
knihovny v regionu Pardubice, ve 
které je Krajská knihovna 
zastoupena ředitelkou Městské 
knihovny ve Svitavách Mgr. 
Martou Bauerovou 

- starosta podal návrh, aby 
zastupitelstvo odsouhlasilo roční 
příspěvek obce Městské knihovně 
ve Svitavách na nákup 
výměnného fondu ve stejné výši 
jako v r. 2015, tj. 5 Kč na 
obyvatele 

- zastupitelstvo schválilo 
poskytnutí ročního příspěvku na 
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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. 2/2016-9) 

   
 10. Různé 
 
a)  Dispozice s majetkem obce 
- Lesy ČR nabídly obci Javorník 

odkup pozemku p.č. 1186/1 v k. ú. 
Javorník u Svitav 

- jedná se o příkop a krajnici podél 
zpevněné komunikace, která je 
majetkem Lesů ČR 

- zastupitelstvo schválilo záměr 
prodeje pozemku p.č. 1186/1 a 
uložilo starostovi zveřejnit záměr 
na úředních deskách obce tak, jak 
ukládá zákon o obcích (usn. č. 
2/2016-10a-1) 

- pan Michal Kincl požádal obec o 
pronájem zemědělských pozemků 
k provozování zemědělské 
činnosti; jde o pozemky, které 

v současné době provozuje ZOD 
Opatovec 

- v diskusi převážil názor, že je 
vhodné dát ZOD výpověď 
z pronájmu zemědělských 
pozemků a po skončení výpovědní 
lhůty řešit pronájem výběrem 
nového nájemce 

- zastupitelstvo schvaluje podání 
výpovědi pachtovní smlouvy se 
ZOD Opatovec (usn. č. 2/2016-
10a-2) 

     
b)  Informace z jednání 
správní rady Mikroregionu 
Svitavsko 
- starosta informoval zastupitele o 

schválené dotaci z Programu 
obnovy venkova prostřednictvím 
Mikroregionu Svitavsko na 
úpravu veřejného prostranství 

- z 16 obcí a měst Mikroregionu 
Svitavsko obdrží letos dotaci sedm 
obcí vč. Javorníka 

- předpoklad využití je na úpravu 
veřejného prostranství v blízkosti 
nově budovaného víceúčelového 
hřiště 

- výše dotace je 53.012 Kč (70 %) za 
minimální spoluúčasti obce ve 
výši 22.719 Kč (30 %) 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
informaci o přidělené dotaci obci 
Javorník ve výši 53.012 Kč 
prostřednictvím Mikroregionu 
Svitavsko  (usn. č. 2/2016-10b) 

      
c)  Výběr dodavatele elektřiny 
na období 1.1.2017 – 31.12.2017 
- starosta předložil zastupitelstvu 

nabídky dodávky elektřiny na r. 
2017 od ČEZ Prodej, s.r.o. a Erste 
Energy Services a.s. 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
informaci o nabídkách a 
rozhodnutí o příštím dodavateli 
elektřiny odložilo 

     
d)  Školská rada při ZŠ 
- končí funkční období Školské 

rady při ZŠ Javorník 
- zastupitelstvo schválilo Marii 

Janderovou za člena Školské rady 
při Základní škole a Mateřské 
škole Javorník, okres Svitavy 

 

30.5.2016 
 
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 D. Císaře a B. 
Bulvovou 

 
4. Problematika ZŠ a MŠ 
Javorník 
- starosta seznámil zastupitele 

s peticí rodičů 13 dětí MŠ, která 
vyslovuje nesouhlas 
s neprodloužením pracovní 
smlouvy s učitelkou MŠ Lucií 
Popovou – petice je sice 
adresována Zastupitelstvu obce 
Javorník, ale byla doručena 
řediteli ZŠ a MŠ, který ji předal na 
obec 

- petici podepsali rodiče 5 dětí 
z Javorníka, 3 dětí z Kuklí a 5 dětí 
z Mikulče 

- dále starosta seznámil zastupitele 
s dopisy, které v této věci obdržel 
od Radky Klusákové a Mgr. Jany 
Brixové 

- na základě uvedených aktivit 
rodičů některých dětí z MŠ se 
starosta zúčastnil porady všech 
zaměstnanců ZŠ a MŠ, kde byla 
uvedená problematika probrána 

- aby bylo posouzení celé záležitosti 
úplné, informoval starosta ved. 
odboru školství KÚ Pardubice 
Mgr. Martina Kisse a Mgr. Anetu 
Kačmarikovou, MPA, právničku 
odboru školství KÚ a s její 
odpovědí seznámil zastupitele – 
nebylo shledáno pochybení 
ředitele 

- k celé problematice proběhla 
dlouhá a bouřlivá diskuse a 
názory se tříbily 

- zastupitelstvo ale nemá 
kompetenci zasahovat do 
personálních věcí zřizované 
příspěvkové organizace, proto 
nebylo přijato žádné usnesení 

  
5. Stav přípravy projektů 

a) Výstavba ČOV a navazující 
kanalizace u ZŠ 

- podle zpracované projektové 
dokumentace projektantem 
Ing. Josefem Puldou je 
projektový rozpočet ve výši 
295.776,00 Kč vč. DPH 

- zastupitelům byly připraveny 
dvě nabídky na realizaci 
rekonstrukce: nabídka firmy 
SAVOS I. s.r.o. Litomyšl, 
Moravská 1151, IČ 25296159 je 
ve výši 273.892,00 Kč vč. 
DPH a nabídka Miroslava 
Škeříka, Svitavská 18, 
Svitavy, IČ 13173090 je ve výši 
285.462,16 Kč vč. DPH 

- zastupitelstvo schválilo 
k realizaci rekonstrukce ÚT 
v ZŠ nabídku firmy SAVOS I. 
s.r.o. Litomyšl, Moravská 
1151, IČ 25296159 a pověřilo 
starostu k uzavření smlouvy o 
dílo s firmou SAVOS I. s.r.o. 
Litomyšl (usn. č. 3/2016-5a) 

 
b) Rekonstrukce koupelny 
bytu v ZŠ 

- dílo bylo dokončeno a předáno 
- při vlastní realizaci bylo nutné 

provést drobné vícepráce 
související s navazujícím 
vodovodem, ústředním 
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topením a kanalizací 
v prostorách bytu a sklepu ZŠ 

- v souvislosti s touto akcí a 
připravovanou rekonstrukcí 
ústředního topení v ZŠ a 
budováním ČOV a kanalizace 
předložil starosta ke schválení 
návrh na rekonstrukci 
ústředního topení v bytu; 
k tomu je připraven rozpočet 
ve výši 87.060 Kč + 15 % DPH, 
který předložil Miroslav 
Škeřík, Svitavská 18, Svitavy, 
IČ 13173090  

- zastupitelstvo vzalo na 

vědomí informaci o realizaci 
rekonstrukce koupelny bytu 
v ZŠ a schválilo rekonstrukci 
ústředního topení v bytě ZŠ  
(usn. č. 3/2016-5b) 

 
c) Převěšení zvonů v kapli N. 
Trojice vč. instalace el. 
pohonu 

- dílo je dokončeno 
- je nastaveno pravidelné 

polední zvonění každý den 
(poledne je oznámeno dvanácti 
zazvoněními) 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí informaci o 
dokončení převěšení zvonů a 
instalaci el. pohonu (usn. č. 
3/2016-5c)  

 
d) Víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem 

- Erste Grantika Advisory, a.s. 
připravila kompletní podklady 
k provedení veřejné zakázky – 
Zadávací dokumentaci, Soupis 
stavebních prací, Smlouvu o 
dílo, Krycí list nabídky a 
Čestné prohlášení uchazeče 

- Výzva k podání nabídky do VZ 
je připravena k odeslání podle 
dohody pověřené komise (Obr, 
Císař, Čechal, Bouška) čtyřem 
firmám – EVT Stavby s.r.o. 
Svitavy, IČ 25260766; 
Stavební sdružení Boštík s.r.o., 
Poříčí u Litomyšle, IČ 
25936484; SaM silnice a 
mosty a.s., Litomyšl, IČ 
25274104; HIKELE stavební 
firma, s.r.o. Svitavy, IČ 
60890002 

- Výzva k podání nabídky bude 
také zveřejněna na webových 
stránkách obce 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí dosavadní průběh 
přípravy a vypsání veřejné 
zakázky na dodavatele díla a 
souhlasilo s doplněním 
výběrové komise o projektanta 
Ing. Kolkopa (usn. č. 
3/2016-5d) 

 
e) Rekonstrukce místní 
komunikace u Knotkových 

- práce by měly být zahájeny 
v závěru června 2016 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí informaci k 
rekonstrukci místní 
komunikace u Knotkových 
firmou SÚS Pardubice (usn. 
č. 3/2016-5e)  

 
6. Plnění rozpočtu obce 
k 30.4.2016 
- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení plnění 
rozpočtu obce Javorník 
k 30.4.2016 Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet 
příjmů ve výši 4.551 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 1.636 
tis. Kč a na upravený rozpočet 
výdajů 7.966 tis. Kč je skutečnost 
po konsolidaci 1.258 tis. Kč  

- saldo hospodaření je na upravený 
rozpočet -3.415 tis. Kč skutečnost 
+378 tis. Kč 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
plnění rozpočtu obce k 30.4.2016 
bez připomínek (usn. č. 
3/2016-6) 

   
7. Smlouva s ČEZ Distribuce o 
uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene 
- zastupitelé obdrželi předem 

Smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti a smlouvu 

o právu provést stavbu, číslo IV-
12-2014646/VB/02 pod názvem 
Javorník 238/3, Černá, rekreace, 
nové OM, mezi obcí Javorník a 
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 
prostřednictvím společnosti 
MONTPROJEKT, a.s., se sídlem 
Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 
Pardubice, IČ 28494032 

- smlouva řeší stavbu nového 
zemního kabelu NN a případné 
přípojkové skříně na p.p. č. 1207 
(ostatní plocha) 

- zastupitelstvo obce schválilo 
uzavření Smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu, 
číslo IV-12-2014646/VB/02 pod 
názvem Javorník 238/3, Černá, 
rekreace, nové OM (usn. č. 
3/2016-7) 

 
8. Územní studie Javorník 
- v souladu s usnesením z minulého 

zasedání zastupitelstva (usn. č. 
2/2016-7) předložil starosta ke 
schválení Smlouvu o dílo č. 
03/2016 s Ing. arch. Milanem 
Vojtěchem 

- zastupitelstvo schválilo uzavření 
smlouvy o dílo č. 03/2016 s Ing. 
Milanem Vojtěchem (usn. č. 
3/2016-8) 

- zastupitelstvo také obdrželo 
žádost Michala Kincla o změnu 
územního plánu 

- územní studie řeší podle zákona 
pouze územní studii lokalit Z1 a 
Z6 stávajícího územního plánu, 
proto může být žádost řešena až 
při případné změně územního 
plánu 

- novela územního plánu by podle 
pořizovatele MěÚ Svitavy měla 
být projednávána výhledově do 4 
let (mělo by být také zřejmé, že 
jsou alespoň částečně 
uskutečňovány záměry stávajícího 
územního plánu) 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
žádost Michala Kincla a uložilo 
starostovi zaevidovat žádost 
k projednání při příští novele 
Územního plánu obce Javorník 

 
9. Dispozice s majetkem obce 
- zastupitelstvo na posledním 

zasedání schválilo záměr 
prodeje pozemku p.č. 1186/1 
(usn. č. 2/2016-10a-1) 

- na základě zveřejnění záměru na 
úřední desce obce obdržel 
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starosta od dalších vlastníků 
přilehlých pozemků informace ke 
znaleckým oceněním, které byly 
v minulém období na tyto 
pozemky provedeny 

- zastupitelstvo svoje rozhodnutí o 
podmínkách prodeje odložilo na 
další zasedání 

   
10. Různé 
 
a)  Dopis nadačního fondu 
Valentina Oswalda 
Ottendorfera 

- zastupitelé byli seznámeni 
s dopisem předsedy Správní 
rady nadačního fondu MUDr. 
Pavla Kunčáka 

- zastupitelstvo schválilo 
příspěvek nadačnímu fondu 
Valentina Oswalda 
Ottendorfera 5 tis. Kč 

 
b)  Žádost zapsaného spolku 
Lidé v lese 

- Lidé v lese, z.s. (Lesní klub pro 
děti Napísek), požádal o 
příspěvek na vybavení 

- zastupitelstvo schválilo 
příspěvek organizaci Lidé v lese, 
z.s. ve výši 5 tis. Kč 

 
c)  Problém nízké kapacity 
veřejné kanalizace přes 
pozemky Zdeňka Husáka a 
Miroslava Uhra 

- při velkých lijácích či jarním tání 
dochází k tomu, že kanalizace 
přes pozemky Zdeňka Husáka a 
Miroslava Uhra nestačí vodu 
odtékající z rybníka pojmout a ta 
zaplavuje zahrady obou majitelů 

- starosta navrhl zastupitelům, 
aby byl připraven do rozpočtu 
příštího roku způsob řešení 
tohoto stavu 

- zastupitelstvo pověřilo 
starostu projednáním návrhu 
řešení se zainteresovanými 
stranami a při přípravě rozpočtu 
obce na r. 2017 navrhl 
zastupitelstvu konkrétní řešení a 
jeho zařazení do rozpočtu

 

29.6.2016 
 
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 D. Císař a B. 
Bulvovou 

 
4. Veřejná zakázka na 
dodavatele díla „Víceúčelové 
sportovní hřiště“ 
- zastupitelé byli podrobně 

seznámeni s průběhem veřejné 
zakázky malého rozsahu na 
dodavatele díla „Obec Javorník – 
víceúčelové sportovní hřiště“; 
k tomu všichni obdrželi podrobně 
zpracované podklady firmou Erste 
Grantika Advisory, a.s. 

- nabídku podaly všechny čtyři 
oslovené firmy a všechny splnily 
zadávací podmínky 

- informace k veřejné zakázce jsou 
zveřejněny na webových 
stránkách obce a na Profilu 
zadavatele 

- výběrová komise vydala 
„Rozhodnutí zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky“, na základě 
kterého je vítězem veřejné 

zakázky firma EVT Stavby s.r.o. 
Svitavy s nabídkovou cenou 
2.540.879 Kč vč. DPH 

- zastupitelstvo schválilo uzavření 
smlouvy o dílo v hodnotě 
2.540.879 Kč vč. DPH s vítěznou 
firmou EVT Stavby s.r.o., V 
Zahrádkách 2155/3, 568 02 
Svitavy, IČ 25260766 (usn. č. 
4/2016-4) 

- dále zastupitelé obdrželi ke 
schválení návrh na inženýrský 
dozor s Ing. Tomášem Kolkopem, 
projektantem díla v ceně 32.760 
Kč 

- zastupitelstvo schválilo uzavření 
smlouvy o dílo na inženýrský 
dozor v hodnotě 32.760 Kč s Ing. 
Tomášem Kolkopem 

   
5. Plnění rozpočtu obce 
k 31.5.2016 
- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení plnění 
rozpočtu obce Javorník 
k 31.5.2016 Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet 
příjmů ve výši 4.551 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 1.928 
tis. Kč a na upravený rozpočet 
výdajů 7.966 tis. Kč je skutečnost 
po konsolidaci 1.591 tis. Kč  

- saldo hospodaření je na upravený 
rozpočet -3.415 tis. Kč skutečnost 
+337 tis. Kč 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
plnění rozpočtu obce k 31.5.2016 

bez připomínek (usn. č. 
4/2016-5) 

   
6. Závěrečný účet DSO 
Skupinový vodovod Svitavy za 
r. 2015 
- zastupitelé byli seznámeni se 

závěrečným účtem dobrovolného 
svazku obcí Skupinový vodovod 
Svitavy za rok 2015, který byl 
vyvěšen na úředních deskách obce 

- zastupitelstvo jej vzalo na 
vědomí bez připomínek (usn. č. 
4/2016-6)  

 
7. Závěrečný účet 
Mikroregionu Svitavsko za r. 
2015 

- zastupitelé byli seznámeni se 
závěrečným účtem dobrovolného 
svazku obcí Mikroregionu 
Svitavsko za rok 2015, který byl 
vyvěšen na úředních deskách obce  

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
závěrečný účet Mikroregionu 
Svitavsko bez připomínek (usn. 
č. 4/2016-7a) 
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Kdo slaví jubileum? 
 
V měsících květen – srpen tohoto roku slaví svá jubilea následující občané: 
 
LIBUŠE BEDNÁŘOVÁ  84 LET 
JITKA ŠKEŘÍKOVÁ  60  LET 
MARIE FUČÍKOVÁ  80 LET 
MILOSLAV KOSEK  91  LET 
ANNA DĚDIČOVÁ  75 LET 
LUBOMÍR POSPÍŠIL  80  LET 
 
            Na zdraví! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Něco z historie 
 
Pamětníci hovoří 
 
Osudy mnohých občanů za 2. sv. 
války se prolínaly a všechny 
lidi různých národností žijících 
v Protektorátu Čech a Moravy 
ovlivňovala krutost nacistů ve světě 
i na našem území. 
To se týká též mého bratra a dvou 
jeho kamarádů. Památníky  
na jejich počest stojí na rozcestí 
mezi obcemi Dalečín a Písečné 
u Bystřice nad Pernštejnem. 

K napsání tohoto 
příspěvku mě 
vyprovokovaly články  
v č. 18 a 19 
svitavského týdeníku 
5 + 2 „O odbojáři 
Jaroslavu 
Petrovi z Poličky“ a 
„Pohled historiků na 
Lidový soud v Lan- 
škrouně“.

JUBILANTI 

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, radost ze života a stále 
dobrou náladu. 

Z PERA DOPISOVATELE 
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Těch, kteří přežili 2. sv. válku, 
ubývá a pamětníci i památníky 
mlčí… Ne vlastní vinou. Příběh 
Jaroslava Petra skončil šťastně, ne 
tak příběh mého bratra a dvou jeho 
vrstevníků, Richarda Konečného a 
Oldřicha Dostála, které dne 
3.5.1945 zastřelil německý voják 
z blízké posádky SS na zámku 
v Dalečíně. Tragická událost byla 
vyvrcholením činnosti 

partyzánskéskupiny Dr. Miroslava 
Tyrše, ve které byli aktivní i členové 
ze Svitav a okolí. Např. František 
Fučík nejstarší z Javorníka. Kromě 
mého bratra stojí za zmínku i 
činnost mého otce Gustava Juříka 
nejst. Pro partyzány šil šatstvo 
z ukořistěných látek a pomáhal při 
zajišťování potravin pro ně. 
Nejednou jsem byl v noci svědkem, 
jak u nás byli cizí muži – partyzáni. 

Památníky byly postaveny kdysi na 
místě skonu tří obětí a mlčí proto, 
že za 69 let od jejich zhotovení jsou 
nyní skryté ve vzrostlém lese, který 
je zakrývá. A nápisy vybledly. 
Protože se jedná o kulturní 
památku, měl by asi učinit nápravu 
stát nebo okolní obce. Potomci 
obětí udržují pomníky na hřbitově.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zprávy z obecní knihovny 
 
NAMALUJ, NAPIŠ, VYFOŤ! 
 
V půli června byla ukončena soutěž  
 
NAMALUJ, NAPIŠ, VYFOŤ! 
 
Od března do 15. června  mohl kterýkoliv 
občan Javorníka zaslat na zadané adresy své 
dílko. 
Vyhodnocena byla fotografie Kateřiny 
Tesařové a odměněna byla, jak jinak, knihou. 
 

 
 

A dovětek – zažil jsem osvobození Rudou armádou. Nesouhlasím s názorem mnohých 
politiků na datum ukončení války. Vzkazuji jim, že pro mě je 9. květen 1945 koncem  
II. svět. války, neboť až tento den mohl být bratr pohřben! Šest dní spočíval v rakvi na 
chodbě našeho domu…! V ten den bylo krásné jarní počasí a byla středa. 

Josef Juřík 

Z AKCÍ V OBCI 

Nálada u rybníka – Kateřina 
Tesařová. 
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Další informace z knihovny 
 
Obecní knihovna půjčuje i během 
prázdnin. Pokud někdo nemůže ve 
středu, může se individuálně  
domluvit na jiný čas. 
  

Stálí čtenáři vědí, že naše knihovna 
obohacuje svůj knižní fond i o 
pravidelně obměňovaný soubor z 
Městské knihovny ve Svitavách. 

Další soubor budeme očekávat na 
začátku září. 
Těším se na pravidelné, ale i nové 
čtenáře. 

                                     J. Boušková 
 
 

Čarodějné rejdění 
 
Děti se náramně vyřádily 
 
Ve sobotu 30.4.2016 
uspořádaly komise obce 
za hezkého počasí 
společné "Čarodějné 
rejdění 2016".  
 
Fotografie dokumentují 
povedené „pálení 
čarodějnic“. Více 
fotografií z této a 
dalších akcí si lze 
prohlédnout na 
www.obecjavornik.cz , 
odkaz „Z akcí v obci“.
 
 
 

Den dětí 
 
Děti se náramně vyřádily 
 
 
Milí sousedé, 
 
konec školního roku je za námi, 
stejně jako další javornický Den 
dětí. Pro děti a jejich rodiče jej dne 
11.6.2016 uspořádalo na dvě desítky 
dospěláků z naší obce.  
Snažili jsme se program opět 
obohatit o něco nového, a tak při 
poměrně pěkném počasí se v 
Březince již kolem 14té hodiny sešly 
tanečnice ze školy SCARLETT, aby 
zahájily krásné odpoledne her a 
spousty radovánek. Následně začalo 
soutěžení v 10-ti různých 
vědomostních i sportovních 
aktivitách, přičemž novinkou bylo 
řezání klády, výroba velkých bublin 
nebo chůze na dřevených chůdách. 
Díky ohlasu, který již přesahuje 
hranice naší vesničky, se u disciplín 
tvořily dlouhé fronty. Ta největší 

však byla u stánku s cukrovou 
vatou, kde jste za drobný peníz 
mohly ochutnat sladkou 
pochoutku. 
V průběhu odpoledne k nám přijeli 
policisté se služebními psy, aby 
ukázaly jejich dovednosti i sílu. 
Program byl velmi pěkně 
moderován a tak snad nikomu z 
přítomných neunikla ani 

improvizovaná automobilová 
honička se zadržením pachatele. 
Následně se otevřelo nebe, vysvitlo 
slunce, aby prozářilo hřiště plné 
bohaté bílé pěny, o kterou se 
postarali hasiči. Děti si tak opět 
dosyta vychutnaly netradiční 
koupel v šamponové pěně.  
Po loňském úspěchu jsme znova 
připravili pro celé odpoledne dva 

skákací 
hrady, to 
aby se 
pořádně 
vyřádily jak 
ty nejmenší 
děti, tak 
náctiletí. 
Celé 
odpoledne 

http://www.obecjavornik.cz/
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doprovázela reprodukovaná hudba, 
dobré jídlo a pití, spousta odměn za 
vykonané soutěže a v závěru i 
tombola s více jak 30ti pěknými 
cenami.  
Milí sousedé, děkujeme všem za 
krásnou návštěvnost a 
pravděpodobně i pěkné recenze, 
díky kterým se nás zde při tomto 
svátku dětí schází víc a víc. 
Nezapomínejte přitom prosím na 
fakt, že všechny aktivity, které 
připravujeme, jsou dobrovolnické a 
mohou existovat pouze díky 

pěknému přístupu mnoha 
maminek a tatínků, které těší dělat 
radost druhým. Další akci chystáme 
na závěr prázdnin – včas se dozvíte. 
Děkujeme Vám všem za dobrovolné 
vstupné, obci Javorník a několika 
jednotlivcům za sponzorství 
dětských cen a atrakcí. 
 
Přejeme všem krásné léto v 
Javorníku.  

 
Členové sportovní a kulturní 

komise.

 

 
 

Javornický pohár 2016 
 
Velký úspěch dvou týmů Javorníka 
 
V sobotu 16.7. se v Březince 
uskutečnil již 7. ročník turnaje  
v malé kopané  

„Javornický pohár 2016“, který 
navazuje na dřívějších 10 ročníků 
turnaje „O pohár starosty“.  

Turnaje se zúčastnilo 6 týmů, z 
toho byla i letos dvě mužstva z 
Javorníka.  

Konečná tabulka turnaje vypadá následovně: 

    

   1.  Javorník II  5   3   2    0   8 : 1 8 

   2. Javorník I  5    3    1    1 9 : 3 7 

   3. Banda  5    3 1 1 6 : 2 7 

   4. Lazaret  5 2 2 1 5 : 3 6 

   5. Split   5    1    0     4 4 :17 2 

   6. Dalas  5    0    0   5 4 :11 0 

 

Na turnaji byli vyhodnoceni nejlepší hráči celého turnaje i 
jednotlivých družstev.  
Úspěch javornických týmů se projevil i ve vyhodnocení 
nejlepších hráčů turnaje. Nejlepším brankářem se stal 
Luděk Hnát (Javorník II), nejlepším střelcem turnaje 
Patrik Dědič (Javorník I) a nejlepším obráncem Milan 
Kavalír (Javorník II). 
Hlavním sponzorem turnaje byla jako tradičně obec 
Javorník. 
 
Na snímku jsou hráči vítězného týmu Javorník II. 
 
 

Spoustu dalších hezkých fotografií najdete na webových stránkách obce 
Javorník. Už se všichni těšíme na příští akci pro děti. 
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Jsou malé školy perspektivní? 
 
Otiskujeme příspěvek do polemiky o malotřídkách 
 
V deníku Právo dne 6.5.2016 vyšel článek Jiřího Macha pod názvem „Malotřídky často předčí i velké školy“. 
Protože to je téma i pro naši obec, otiskujeme jej v plném znění. 
 

Co je malé, to je milé. Malotřídky jsou ve školském systému tak trochu otloukánky, nicméně jich je 
docela hodně a nevedou si v konkurenci s městskými školami vůbec zle. Vzdělávání zvládají lépe a 
také rodiče žáků si je pochvalují. 
 
V letošním školním roce tvoří 1 113 malotřídek 27 % všech škol a vzdělávají 38 682 dětí ze 427 435 žáků prvního 
stupně. 
Malotřídky vzdělávají jen žáky první až páté třídy, většinou jsou na venkově. Vzhledem k nízkému počtu dětí však 
nedostávají tolik financí na provoz jako velké školy. A rodiče se mnohdy obávají, že bez špičkového vybavení je 
v nich úroveň vzdělání nízká. Opak je pravdou, kromě dobrých výsledků si děti odnášejí do života i vzácné sociální 
dovednosti. 
Výuka je totiž v menších kolektivech individuálnější, a to také proto, že se třídami prolínají žáci různého věku. 
Avšak žáci různé věkové skupiny spolupracují i mezi sebou. 
 
V Základní škole obce Zbraslavice na Ostravsku mají 37 dětí na dvě třídy. Prvňáci a druháci chodí do jedné, v další 
jsou pak děti od třetí do páté třídy. Na hodiny matematiky a češtiny se dělí, 12 prvňáků se učí zvlášť, ostatní 
zaberou další dvě třídy. 
„Když děláme projektové vyučování, tak ti malí dostanou za patrona páťáka, který se o ně stará a pomáhají si. Je tu 
rodinná atmosféra,“ popsala Právu ředitelka Iveta Buryanová. 
Posiluje se tak individuální přístup. „Víte, jestli dítě vyjmenovaná slova umí, nebo ne, takže mu dokážeme lépe 
individuálně pomoci. V počtech 25 dětí už to tak moc nejde. Každý vnímá učivo jinak a potřebuje jiný přístup. 
Výuku individualizujeme vlastně neustále,“ dodala. 
Podle ní nemají ale jejich „absolventi“ potíže při přechodu na druhý stupeň do města. Ředitelé si prý pochvalují, že 
jsou děti uvyklé na spolupráci a zároveň jsou samostatné. 
 
Ředitele tíží papíry 
 
Malotřídkám se daří také mnohem lépe zapojovat do života školy rodiče. Organizují různé akce, finančně je 
podporují nebo roznášejí občerstvení. A nemalý je také jejich společensko-kulturní význam. Starostové často své 
školy zapojují do komunitních programů. 
Jenže ředitel to nemá lehké. Jelikož nemá k ruce hospodáře ani trvalou účetní, je na veškeré tabulky a výkazy sám. 
Do toho bohatý mimoškolní program a 13 hodin výuky týdně. 
Na nedostatek financí si však Buryanová nestěžuje. Škola má interaktivní tabule i tablety. 
Ale spousta malotřídek se potácí na hraně existence. Dostávají peníze podle počtu žáků, avšak nejnižší možný 
počet je deset dětí na třídu. 
 
Zřizovatel, tedy obec, také může požádat o výjimku, která by umožnila provoz i třídě o šesti dětech. Obec však 
musí dodat peníze, aby byly provoz a vzdělávání udržitelné. A tak mnohde malotřídky zanikly, jinde je drží nad 
vodou celá ves, někdy pomohli doplnit stavy také uprchlíci z měst se svými potomky. 
A to malotřídky integrují 2 026 postižených žáků, aniž by dosáhly na podpory, jako je třeba asistent. 
Výchovného poradce a metodika prevence kolikrát v jedné osobě kumuluje ředitel. 
 
Řešením možná svazkové školy 
 
Přesto si vedou lépe než velké školy. Výsledky plošného testování 5. tříd České školní inspekce (ČŠI) ukázaly, že 
děti z malotřídek jsou úspěšnější. 

VYBRALI JSME Z TISKU 
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Žáci malotřídek měli úspěšnost v průměru 75,9 %, žáci ostatních škol 70,8 %. V matematice malotřídky bodovaly 
na 59,3 %, ostatní na 53,6 %. 
„Tím, jak jsou vytvářeny třídy, tak učitelé pracují s výrazně různorodou skupinou, která obsahuje různé věkové 
kategorie žáků s různými vzdělávacími potřebami. Tady společné vzdělávání funguje v té nejpřirozenější podobě,“ 
řekl Právu šéf ČŠI Tomáš Zatloukal. 
„Učitelé umějí používat individualizovaný přístup či skupinovou formu práce. To se pak odráží na výsledcích,“ 
dodal. 
Podle něj by malotřídkám pomohlo, kdyby více využívaly institutu svazkových škol, v jehož rámci se mohou obce 
domluvit na spolupráci, propojit své školy pod jedním ředitelem a propojit infrastruturu tak, aby se školy 
vzájemně doplňovaly. V Česku jsou ale zatím jen tři. 
 
„Z hlediska organizačního a administrativního by to bylo zpravidla ku prospěchu. Ale v obcích jsou patrioti a školy 
pro ně mají svébytný význam. Pokud by ředitel seděl v jiné obci, tak by to mohlo působit tak, že se škole snížila 
vážnost,“ dodal Zatloukal. 

 
Poznámka starosty:  
I na naší škole se v posledních letech zvýšila kvalita výuky a volnočasových aktivit, což potvrzujíé i inspekční 
kontroly. 
 
 
 
 
 
 
 

Ve zkratce 
 
Připomínky k pořádku v obci 
 
V posledním období obdržel obecní 
úřad několik připomínek na volné 
pobíhání psů, na nepořádek u 
některých domů, který přerůstá 
v nevzhledné nepovolené skládky a 
porušování sousedských vztahů, 
otravování nepřiměřeným a 
hlasitým zvukem strojů či hudby 

v nevhodnou dobu (sobotní večery, 
neděle, noční hodiny). 
Obecní úřad se nejdříve snaží řešit 
tyto připomínky osobní domluvou 
či napsáním oficiálního dopisu. 
V případě, že nedojde k nápravě, 
nezbývá nic jiného, než případ 
předat přestupkové komisi na MěÚ 

ve Svitavách. A to už je spojeno 
s finančním postihem. 
 
Proto se obracíme na všechny, kteří 
se v příspěvku tzv. najdou, 
zjednejte nápravu v zájmu svém i 
ostatních obyvatel. Děkujeme za 
pochopení.

 
 
 
 
Usadí se čápi v naší obci? 
 
S velkým zájmem jsme letos sledovali, zda se na nově 
vybudovaném čapím hnízdě čápi usadí. V červnu jsme 
několikrát čápa na hnízdě zaznamenali (viz přiložené foto), 
ale k zahnízdění páru zatím nedošlo. Dle odborníků se 
pravděpodobně jedná o mladého čápa a k zahnízdění může 
dojít v dalších letech. Uvidíme. 
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