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Na prvním vánočním koncertu dne 15.12.2017 

vystoupil svitavský soubor Červánek, 
který letos slaví 20 let od svého založení.

Prosinec 2017 

Časopis 
vydávaný Obecním 
úřadem Javorník 
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Zápisy ze zasedání 
 

18.12.2017 
 
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 V. Čechala a K. 

Matušovskou 
 

4. Rozpočet obce na r. 2018 
- návrh rozpočtu obce na rok 2018 

v paragrafovém znění byl řádně 
zveřejněn na úřední desce OÚ 
Javorník i na webových stránkách 
obce – elektronické úřední desce 

- zastupitelé obdrželi předem kromě 
paragrafového třídění také návrh 
položkového rozpočtu obsahujícího 
porovnání jednotlivých položek od 
r. 2013 vč. předpokladu r. 2017 a 
vlastního návrhu na r. 2018 

- starosta doporučil schválit rozpočet 
- zastupitelstvo schválilo rozpočet 

obce Javorník v paragrafovém znění 
na r. 2018 (usn. č. 6/2017-4a) a 
uložilo zveřejnit jej na webových 
stránkách obce (usn. č. 6/2017-
4b) 

 

5. Kupní smlouva s COOP 

družstvem HB 
- zastupitelé obdrželi ke schválení 

kupní smlouvy všechny potřebné 
podkladové dokumenty – návrh 
kupní smlouvy, výpis z katastru 
nemovitostí, průkaz energetické 
náročnosti budovy a fotosnímek 
z KN 

- zprostředkujícím subjektem je 
vedlejší účastník kupní smlouvy 
Reality GAIA, spol. s r.o., IČ: 
25303091, se sídlem Hodonín, 
Národní třída 16, PSČ 695 01, 
zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Brně, 
oddíl C, vložka 23666 

- zastupitelstvo schválilo uzavření 
kupní smlouvy v hodnotě kupní 
ceny ve výši 1.550.000 Kč 

s prodávajícím subjektem COOP 
družstvo HB, IČ: 00032115, se 
sídlem Praha 3, Žižkov, U Rajské 
zahrady 1912/3, PSČ: 130 00, 
zapsána v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl Dr, vložka 8053 (usn. 
č. 6/2017-5a) 

- zastupitelstvo pověřilo starostu 
uzavřením kupní smlouvy až po 
provedené prohlídce objektu a 
sepsání zápisu  

(usn. č. 6/2017-5b)  

 

6. Obecně závazná vyhláška č. 

1/2017 o místním poplatku za 

odpady 
- starosta předložil ke schválení 

obecně závaznou vyhlášku obce 
Javorník č. 1/2017, dle které bude 
poplatek za jednoho obyvatele i 
nadále 600 Kč 

- obec bude hradit svozové firmě 
LIKO Svitavy, a.s. za jednoho 
obyvatele 624 Kč; rozdíl zaplatí 
obec, která navíc platí svážení 
zeleného odpadu, stavební suti a 
přistavení kontejnerů na 
velkoobjemový odpad  

- zastupitelstvo schválilo obecně 

závaznou vyhlášku obce Javorník č. 
1/2017, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 
na r. 2018   
  (usn. č. 6/2017-6) 

 

7. Nařízení vlády č. 318/2017 o 

výši odměn členů zastupitelstev 

územně samosprávných celků 
- starosta seznámil zastupitele 

s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o 
výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků 

- starosta předložil zastupitelům 
návrh, aby i nadále byly odměny 
vypláceny dle dosud platného 
usnesení zastupitelstva ze dne 
19.12.2016 v objemu 75 % možné 
výše 

- zastupitelstvo stanovilo měsíční 
odměny za výkon funkce 
neuvolněného starosty, 

neuvolněného místostarosty, 
předsedů výborů a komisí a 
ostatních členů zastupitelstva ve 
výši 75 % z maximální možné výše 
dle přílohy k nařízení vlády č. 
318/2017 Sb. s účinností od 1.1.2018                      
(usn. č. 6/2017-7)  

 

8. Různé 

 
a) Salvia Svitavy – žádost o finanční 
příspěvek 

- obec obdržela žádost o příspěvek 
na r. 2018 od zapsaného ústavu 
Středisko sociálních služeb Salvia 

- zastupitelstvo schválilo poskytnutí 

příspěvku ve výši 3 tis. Kč pro 
Středisko sociálních služeb Salvia, 
z.ú., Wolkerova alej 92/18, Svitavy 
(usn. č. 6/2017-8a) 

 
b) Charita Svitavy – žádost o 
příspěvek 

- Charita Svitavy, IČ 47490462, 
požádala obec o příspěvek na 
částečné krytí režijních nákladů 

- Charita Svitavy poskytuje v r. 2017 
dvě sociální služby: Charitní 
pečovatelskou službu a Světlanku – 
centrum denních služeb 

- zastupitelstvo schválilo pro rok 

2018 poskytnutí příspěvku ve výši 5 
tis. Kč Charitě Svitavy  
  (usn. č. 6/2017-8b) 

      
c) Bezpečnost na přechodu u kaple 

- Pavla Štěrbová vznesla požadavek 
na přijetí opatření ke zvýšení 
bezpečnosti na přechodu hlavní 
silnice u kaple 

- zastupitelé se shodli na požadavku 
posunutí přechodu pro chodce 
směrem ke Svitavám, vybudování 
zpomalovacího ostrůvku z obou 
stran obce, příp. dalších opatření 

- Květa Matušovská jako členka 
dopravního výboru Pardubického 
kraje projedná uvedené požadavky 
na úrovni kraje 

- starosta bude v součinnosti se 
starosty obcí Kukle a Mikuleč 
pokračovat v dosavadních 
jednáních k řešení dopravní situace  

   

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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Poslední akce byly ve vánočním duchu 
 
Rozsvěcení vánočního javoru 
 
 
I letošní první adventní víkend jsme 
v Javorníku zahájili společným 
„Rozsvěcením vánočního 
javoru“. 
Za vysoké účasti nejen javornických 
občanů, ale i obyvatel z okolních 

obcí a Svitav, byl již 
tradičně slavnostně 
rozsvícen místo vánočního 
smrčku symbol obce – 
vánoční javor. Atmosféře 
přispěl i čerstvý sníh.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vánoční koncert souboru Červánek 
 
Svitavský soubor Červánek pod 
vedením sbormistra Karla Saxe 
slaví v letošním roce 20 let od svého 
vzniku. Zvláštní vztah má tento 
soubor k obci Javorník a zdejší 
kapli Nejsvětější Trojice, ve které 
pravidelně v předvánočním období 
vystupuje. Bylo tomu tak i letos 
v pátek 15. prosince.  

Koncert navodil u návštěvníků 
příjemnou předvánoční atmosféru a 
soubor musel jako tradičně 
přidávat další písničky. 
 
Po skončení koncertu bylo u 
příležitosti 20. výročí založení 
souboru uspořádáno ve společenské 
místnosti SVC slavnostní posezení, 

na kterém byl soubor zapsán do 
pamětní knihy obce Javorník. 
 
Všech 21 přítomných členů souboru 
je na titulní fotografii občasníku. 
 
Souboru děkujeme za vstřícnost 
k Javorníku a přejeme do dalších 
let hodně elánu a úspěchů!

 
 

Z AKCÍ V OBCI 

Poděkování za přípravu a průběh celé akce patří kulturní komisi a javornickým ženám, které 
upekly krásné perníčky. Ty obdrželi spolu s přáníčkem k Vánocům všichni účastníci.  
K zahřátí byl pro děti připraven čaj a pro dospělé čaj s rumem. A v neposlední řadě si 
zaslouží velké poděkování vystoupení žáků místní ZŠ a MŠ, kteří zahráli příběh o narození 
Ježíška. 

Zdeněk Bouška 
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Vánoční koncert Franty Černého a jeho přátel 
 

Jediným letošním vánočním 
koncertem, na kterém vystoupil 
Franta Černý z Čechomoru se svými 
svitavskými přáteli, byl koncert 

v javornické kapli 
Nejsvětější Trojice. Ta 
byla zaplněná do 
posledního místečka, což 
dosvědčuje jedna 
z fotografií. Většinu písní 
zpívala celá kaple – 
dospělí i děti.  
Koncert se uskutečnil 
těsně před Štědrým dnem 
– v pátek 22.12. Proto i 
atmosféra byla dokonale 
vánoční a k tomu nechyběl 

ani vyhlášený tradiční 
javornický vánoční punč. Už se 
těšíme na příští vánoční 
koncerty.

 
 
 

A co na závěr? 
 
Šťastný nový rok 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milé děti, mládeži,  
Vážení a milí spoluobčané, 
 
dovolte mi, abych Vám jménem 
svým i jménem ostatních členů 
zastupitelstva a pracovníků OÚ   
popřál do nového roku 2018  
pevné zdraví, hodně štěstí a 
rodinné pohody, mnoho 
pracovních a rodinných úspěchů  
a dětem co nejvíce radostí  
a dobré kamarády. 

Zdeněk Bouška 
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