
 
 
 
 
 
 

 
 

Prosinec 2010 

 

 

VÁNOČNÍ KLUB DŮCHODCŮ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Senioři se na vánočním setkání vždy dobře baví  

při výměně dárků, o které si losují… 
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Poslední prosincové zasedání 

13.12.2010 
 

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 Vl. 
Čechala a L. Bednáře  

 

4. Vypsání výběrového řízení 
na zpracování Územního plánu 
obce Javorník 

- starosta předložil 
zastupitelům text 
zadávacího řízení k vypsání 
výzvy k podání nabídky na 
zpracování Územního plánu 
obce Javorník (evidenční č. 
zakázky Jav/01/2010) – 
konzultováno s p. Korcovou 
ze stavebního úřadu MěÚ 
Svitavy 

- zastupitelstvo schválilo:  
- vypsání výběrového 

řízení na zpracování 
Územního plánu obce 
Javorník  

- text zadávacího řízení 
- zaslání podmínek  

zadávacího řízení třem 
následujícím projekčním 
kancelářím: 

- Urbanistické středisko 
Brno, spol. s r.o., 
Příkop 8, 602 00 Brno 

- Ing. arch. Milan 
Vojtěch, Nerudova 77, 
533 04  Sezemice 

- SURPMO, a.s., 
projektové středisko 
Hradec Králové, ČSA 
219/24, 500 03  Hradec 
Králové 

- zastupitelstvo uložilo 
místostarostce odeslat 
výzvu k podání nabídky na 
zpracování ÚPO – termín 
14.12.2010 

 

5. Vyhláška o poplatku 
z odpadů na r. 2011 č. 6/2010 

- zastupitelstvo schválilo 
obecně závaznou vyhlášku 

obce Javorník č. 6/2010, o 
místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování 
komunálních odpadů v r. 
2011 ve výši 500 Kč 

 

6. Novela vyhlášky o poplatku 
z veřejného prostranství 
 
- Blanka Bulvová předložila 

návrh finančního výboru na 
novelu obecně závazné 
vyhlášky obce Javorník č. 
2/2010 o místním poplatku 

za užívání veřejného 
prostranství 

- ve vyhlášce se mění v čl. 
4, bod g) za umístění 
stavebního zařízení a 
bod h) za umístění 
skládek částka 10 Kč na 1 
Kč za každý m2 a den 

- zastupitelstvo schválilo 
novelu obecně závazné 
vyhlášky obce Javorník č. 
2/2010 o místním 
poplatku za užívání 
veřejného prostranství  

 

7. Rozpočtové opatření č. 3 
 

- zastupitelé byli seznámeni 
s plněním rozpočtu obce 
k 30.11.2010 a s návrhem 
rozpočtových úprav 

- zastupitelstvo schválilo 
rozpočtové opatření č. 3 

 

8. Rozpočet obce Javorník na 
rok 2011 

- návrh rozpočtu obce na rok 
2011 byl řádně zveřejněn na 
úřední desce OÚ Javorník i 
na webových stránkách 
obce – elektronické úřední 
desce 

- starosta doporučil schválit 
rozpočet s drobnými 
úpravami reagujícími 
zejména na skutečný vývoj 
daňových výnosů a jejich 
predikci na r. 2011 

- v návaznosti na předložený 
rozpočet předložil starosta 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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ke schválení rozpočtový 
výhled obce Javorník do r. 
2013 

- zastupitelstvo schválilo 
rozpočet obce Javorník na r. 
2011 a rozpočtový výhled 
obce Javorník do r. 2013 

 
9. Složení výborů 
zastupitelstva a složení komisí 
- předsedové výborů a komisí 

seznámili zastupitele se 
svými návrhy složení výborů 
a komisí 

- zastupitelstvo schválilo za 
členy kontrolního výboru 
Marii Jankovou, Bc. Pavlu 
Odstrčilovou a Lenku 
Pachovskou a za členy 
finančního výboru Blanku 
Bulvovou, Jaroslavu 
Joskovou a Helenu 
Krištofovou 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí složení komisí: 

 
komise pro mládež a životní 
prostředí – Bc. Daniel Císař, 

Petr Hirka, Pavel Vostřel a Mgr. 
Věra Kopecká 
 
komise pro sociální a 
společenské záležitosti – Mgr. 
Jarmila Boušková, Eva Šimková, 
Marie Janková, Anna Dědičová 
a Marie Janderová 
 
komise místního hospodářství 
– Vladimír Čechal, Ladislav 
Bednář, František Havlíček, 
Miroslav Obr 
 
10. Nájemné z bytu na r. 2011 
- starosta seznámil 

zastupitele s tím, že od r. 
2011 již není růst 
nájemného stanovován dle 
zákona č. 107/2006 Sb., o 
jednostranném zvyšování 
nájemného z bytu 

- růst nájemného je od r. 
2011 ponechán na samotné 
obci  

- starosta navrhnul, aby byl 
růst nájemného odvozován 
přibližně podle růstu inflace, 

proto doporučil zvýšit 
nájemné o 2 %, tj. 
z dosavadní výše 2.422 Kč 
na 2.470 Kč měsíčně a 
vodné z 215 Kč na 226 Kč 
(vychází z růstu vodného 
pro rok 2011) 

- zastupitelstvo schválilo 
měsíční nájemné z bytu v ZŠ 
(plocha bytu 78 m2) na r. 
2011 ve výši 2.470 Kč  a 
vodné ve výši 226 Kč/měs. 

 
11. Dispozice s majetkem obce 
- dne 6.9.2010 zastupitelstvo 

schválilo záměr prodeje p.p. 
č. 1173 o výměře 238 m2 
(ostatní komunikace) 

- záměr byl řádně vyvěšen na 
úředních deskách obce 

- zastupitelstvo schválilo 
prodej p.p. č. 1173 v k.ú. 
Javorník u Svitav o výměře 
238 m2 Davidu Čechalovi za 
cenu 35 Kč/m2  

 

 

 

 
 

Opětovná výzva 
 
Většina obyvatel obce se 
příkladně snaží udržovat okolí 
svých domů. A zejména 
parkovací místa mají řádně 
upravena k parkování tak, aby 
auta nebránila průjezdu 
ostatních aut a nenutila 
zajíždět mimo vozovku. Ale 
pořád je mezi námi několik 
obyvatel, kteří parkují svá auta 
tak, že brání nejen 
projíždějícím vozidlům 
v řádném průjezdu, ale 
dokonce zapříčiňují stížnosti 
řidičů vozidel společnosti LIKO, 
kteří hrozí, že kvůli tomu 

nebudou svážet 
popelnice. A také 
stížnosti řidičů SÚS 
Pardubice, kteří 
zajišťují prohrnování 
sněhu. Při takové 
nadílce, jaká nás 
zasypala v první 
polovině prosince, 
bychom k sobě měli 
být více ohleduplní. 
Ale bohužel, pro 
někoho je asi hrozně 
obtížné vzít do ruky 
prohrnovák či 
lopatu. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Opravdu neradi bychom 
přistupovali k odtahu vozidel 
na náklady majitelů. 
Nemůžeme si dovolit ničit 
krajnice či kanálové vpusti 
apod. A také platí, že v bytové 
zóně, kterou máme ve většině 
obce, se nesmí na komunikaci 
parkovat. 
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Vánoční koncerty opět úspěšné 

V Javorníku vystoupily soubory Červánek a Chvála Bohu 
 
Letošní adventní koncerty opět 
významně přispěly k příjemné 
předvánoční atmosféře.  Hojná 
účast nejen javornických 

občanů a interiér kaple 
Nejsvětější Trojice vytvořily 
důstojnou kulisu ke zklidnění 
předvánočního shonu. Oba 

soubory, Červánek a Chvála 
Bohu, zazpívaly řadu 
očekávaných i méně známých 
vánočních písní. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADVENTNÍ KONCERTY 

Zpestřením letošních 
koncertů kromě 
tradičního punče bylo 
společné zpívání 
s předem rozdaným 
textem. 
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Vyhláška o poplatku z odpadů č. 6/2010 

Budeme opět platit 500 Kč 
 
Jak je uvedeno v informaci 
z jednání prosincového 
zasedání Zastupitelstva obce 
Javorník, byla mj. schválena 
obecní vyhláška č. 6/2010. Ta 
stanovila, že místní poplatek za 
provoz systému 

shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních 
odpadů v r. 2011 bude stejný 
jako dosud, tj. 500 Kč za osobu 
a rok. Nahlédnutí do vyhlášky 
je možné na OÚ nebo na 

webových stránkách obce 
www.obecjavornik.cz . 
Poplatek je možné uhradit na 
OÚ v hotovosti nebo 
bezhotovostně převodem na 
účet obce 1283335349/0800, 
var. symbol uvést č.p.

 
 
 

 

Vánoční klub důchodců 

Tentokrát již před Vánocemi 
 
Javorničtí senioři se 
každoročně setkávají mezi 
svátky na vánočním klubu 
důchodců. Tentokrát udělali 

změnu a vánoční klub 
zorganizovali již 14. prosince. 
Více než 20 seniorů se krásně 
bavilo při předvánoční hostině. 

Za účasti starosty proběhlo 
tradiční losování o dárky, které 
si sami důchodci přinesli. A 
něco přinesl i starosta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POPLATEK ZA SVOZ ODPADŮ 

ZPRÁVY OD SENIORŮ 

http://www.obecjavornik.cz/
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Vánoce a nový rok jsou za dveřmi 

Buďme na sebe hodní nejen o Vánocích 
 
 

Vážení a milí spoluobčané,  
 
dovolte mi popřát Vám jménem 
svým i ostatních členů 
zastupitelstva a pracovníků OÚ 
klidné a pohodové prožití Vánoc 
a dětem rozzářené oči ze 
stromečku i dárků.  
 
Prožíváme složité období. O to 
více a upřímněji Vám do nového 
roku 2011 přeji pevné zdraví a 
co nejvíce radostí. Osobní a 
rodinná pohoda je nade vše. 
 
Ať si jí umíme vážit a užít. 
Někdy se na to zapomíná a to je 
škoda. 

    
Zdeněk Bouška, starosta 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

VÁNOČNÍ  A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ 
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