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Z jednání Zastupitelstva 
obce Javorník 

 
Zasedání dne 26.11.2007 
 
1. Zm�na �. 2 Územního plánu obce 
Javorník – informace o aktuálním stavu 

- starosta podal informaci o aktuálním 
stavu: Zm�na �. 2 Územního plánu 
obce je již definitivn� platná a 
kompletní podklady jsou k nahlédnutí 
na OÚ; veškeré p�ipomínky, které byly 
vzneseny p�i projednávání opat�ení 
obecné povahy, jsou zapracovány 

- AUA Praha ješt� vypracuje grafické 
zpracování, které bude obsahovat 
kompletní Územní plán obce v�etn� 
zm�n �. 1 a 2 ve verzi pro vyv�šení na 
ze� 

- protože smlouva s AUA Praha 
neobsahovala požadavek na 
elektronické zpracování kompletního 
ÚPO v�. zm�n �. 1 a 2 ve verzi 
požadované Pardubickým krajem, je 
nutné uhradit náklady na uvedené 
zpracování 

- požadavek AUA je ve výši do 20 tis. 
K�; po jednání starosty na M�Ú ve 
Svitavách slíbilo m�sto Svitavy uhradit 
�ástku 10 tis. K� a starosta Javorníka 
navrhuje zastupitelstvu obce schválit 
podíl obce Javorník ve výši 4 tis. K� 

- zastupitelstvo bere na v�domí 
informaci o platnosti Zm�ny �. 2 
Územního plánu obce Javorník a 
schvaluje uhradit Agrourbanistickému 
ateliéru Praha za zpracování ÚPO 
Javorník v�. zm�n �. 1 a 2 
v požadované elektronické verzi 
�ástku 4 tis. K� 

 
 
2. Informace o pln�ní rozpo�tu obce 

- zastupitelé byli seznámeni s pln�ním 
rozpo�tu obce k 31.10.2007 

- starosta informoval o tom, že se 
poda�ilo získat dotaci z prost�edk� 
Pardubického kraje na vypracování 
projektové dokumentace na 
Spole�enské a vzd�lávací centrum ve 
výši 150 tis. K�; dotaci schválilo 
Zastupitelstvo Pardubického kraje 

- obec letos krom� uvedené dotace 
získala také dotaci z Programu obnovy 
venkova Pardubického kraje ve výši 
100 tis. K� na opravu místní 
komunikace v úseku nad hasi�kou 

- zastupitelstvo vzalo na v�domí 
informaci o pln�ní rozpo�tu obce 
k 31.10.2007 a získané dotaci od 
Pardubického kraje na zpracování 
projektové dokumentace na 
Spole�enské a vzd�lávací centrum  

 
3. Spole�enské a vzd�lávací centrum – 
aktuální stav 

- realiza�ní projektová dokumentace je 
již kompletn� p�epracovaná 
architektem Jurkou 

- starosta po p�edchozím pov��ení 
zastupitelstvem p�edložil návrh na 
uzav�ení smlouvy o dílo s arch. Jurkou 
v cen� 150 tis. K� 

- firma Raven EU Advisory zpracovala 
obci veškeré podklady k podání 
žádosti o dotaci z EU (Program 
rozvoje venkova) 

- žádost o dotaci ve výši 90 % náklad� 
podal starosta na Státní zem�d�lský 
interven�ní fond v pátek dne 
16.11.2007 

- zastupitelstvo schválilo uzav�ení 
smlouvy o dílo s Ing. arch. Jurkou 
v cen� 150 tis. K�  

 

 
 

Takto by se m�lo Spole�enské a vzd�lávací centrum 
v�lenit do stávající zástavby (poda�í se ale získat dotaci?) 
 
3. R�zné 
 
a) Problematika školské rady 

- Vl. Martens informoval o posledních 
zasedáních školské rady a podal návrh 
na schválení jejího nového složení – 
Eva Kašparová a Vladimír Martens 
(obec), V�ra Sotonová a Zde�ka 
Rejmanová (ZŠ a MŠ), Lenka Žá�ková 
a Žaneta Kinclová (rodi�e) 

- starosta informoval o projektu Zdravá 
škola, který byl sou�ástí podané 
žádosti o dotaci na Spole�enské a 
vzd�lávací centrum 
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- zastupitelstvo schválilo nové složení 
školské rady podle p�edloženého 
návrhu 

 
b) Oprava místní komunikace 

- starosta podal informaci o uskute�n�ní 
celé akce; SÚS Pardubice, provoz SY-
La�nov, uskute�nil práce p�esn� podle 
uzav�ené smlouvy a navíc byl opraven 
kanál u D�di�ových a kanál u 
Kinclových bez cenového navýšení 

- oprava byla realizována s pomocí 
dotace Pardubického kraje z Programu 
obnovy venkova PK ve výši 100 tis. K� 

- zastupitelstvo vzalo na v�domí 
informaci o provedené oprav� místní 
komunikace v úseku od hasi�ky ke 
Kinclovým bez p�ipomínek 

 

 
 
c) Záv�re�ný ú�et dobrovolného svazku 
obcí Skupinový vodovod Svitavy 

- starosta informoval o návrhu 
záv�re�ného ú�tu Skupinového 
vodovodu za r. 2006 v�etn� pln�ní 
rozpo�tu a zprávy �. 149 o výsledku 
p�ezkoumání hospoda�ení, které 
provedl Krajský ú�ad Pardubice 

- zastupitelstvo vzalo na v�domí návrh 
záv�re�ného ú�tu dobrovolného 
svazku obcí Skupinový vodovod 
Svitavy za rok 2006 

 
d) Kalendá� obce Javorník na r. 2009 

- starosta informoval o nabídce 
Miroslava Sychry na vydání 
nást�nného kalendá�e obce Javorník 
na r. 2009 a cenových kalkulacích 

- zastupitelstvo nepovažuje za reálné 
prodat mezi obyvateli obce cca 400 ks 
nást�nných kalendá�� v cen� kolem 
175 K� za kus 

 
e) Dispozice s majetkem obce 

- na základ� žádosti o odkup pozemkové 
parcely 157/2 o vým��e 562 m2 je podán 
návrh na prodej uvedené parcely 

- zastupitelstvo schválilo zám�r prodat 
p.p.�. 157/2 v k.ú. Javorník u Svitav a 
uložilo místostarostce uvedený zám�r 
vyv�sit na ú�ední desce 

 
f) Stanovení m�sí�ního paušálního 
poplatku za vodné v obecním byt� �p. 61 

- zastupitelstvo schválilo m�sí�ní 
poplatek za vodné v byt� �p. 61 ve 
výši 176 K� s platností od 1.1.2008  

 
g) Informace z jednání finan�ního výboru 

- finan�ní výbor doporu�il zastupitelstvu 
schválit použití nerozd�leného zisku 
ZŠ z uplynulých let  následovn�: 
ze zisku 57.567,41 K� ponechat ve 
fondu rezerv 27.567,41 K� a 30 tis. 
p�evést z�izovateli (bude zapo�teno 
proti dotaci na IV. �tvrtletí 2007) 

 
h) �lenský p�ísp�vek Mikroregionu 
Svitavsko 

- zastupitelstvo schválilo návrh 
�lenského p�ísp�vku Mikroregionu 
Svitavsko na rok 2008 ve výši 15 K� 
na 1 obyvatele 

 
i) Stanovení poplatku za svoz a likvidaci 
odpad� na r. 2008 

- zastupitelstvo schválilo obecn� 
závaznou vyhlášku �. 2/2007, kterou 
se stanovuje poplatek za svoz a 
likvidaci komunálních odpad� v roce 
2008 ve výši 485 K� na obyvatele (u 
zahrádká�� a chalupá�� je tato �ástka 
na nemovitost) 

 

Ob�anské pr�kazy 
 

Koncem r. 2007 kon�í platnost ob�anských 
pr�kaz�, které byly vydány do 31.12.1998. 
Konec platnosti se vztahuje i na ob�anské 
pr�kazy s vyzna�enou platností „bez omezení“.  
 
Výjimkou jsou ob�anské pr�kazy ob�an� 
narozených p�ed 1. lednem 1936 – tyto 
z�stávají v platnosti.  
 
Vým�na ob�anských pr�kaz� za nové je 
bezplatná. K žádosti ob�an musí doložit jednu 
fotografii se sou�asnou podobou a pokud jsou 
zm�ny v údajích v ob�anském pr�kazu (zm�na 
stavu, titul, zápis manžela, d�tí) i doklady 
k t�mto zm�nám (oddací list, rodný list, úmrtní 
list, doklad o absolvování studia). Tyto doklady 
je nutné p�edložit v originále nebo v ov��ené 
kopii. Po zapsání p�íslušných údaj� budou 
doklady ihned vráceny. 



                         JAVORNICKÝ OB�ASNÍK                
 

 
Javornický ob�asník – tiskovina Obecního ú�adu Javorník. Povoleno pod �.j. 144/91, registrovaná zna�ka RK OkÚ 4/R14 

z 13.6.1991. Zodp. redaktor Mgr. Zden�k Bouška. �íslo vydání 5/2007. Toto �íslo vyšlo v prosinci 2007. Cena 24 K� na rok. 
4 

 
 

 

Životní jubilea 
 
Tentokrát pop�ejeme jubilant�m letošního 
prosince a ledna p�íštího roku 2008: 
 

Miloslava KINCLOVÁ 
 60 let 

 
Josef D�DI� 

 70 let 
 

Pavla HAVRDOVÁ 
 80 let 

 

 
 

Na zdraví! 
 

Vlastimil NOVOTNÝ 
70 let 

 
Anežka JU�ÍKOVÁ 

75 let 
 

Oslavenc�m p�ejeme dobré zdraví, lásku 
nejbližších a hodn� optimismu. 
 
 

Co je nového kolem 
odpad�? 

 
V minulém ob�asníku jsme podrobn� 
informovali o celé problematice svozu a 
likvidace všech druh� odpad� v obci.  
 
Mimo jiné jsme uvedli, že v obci byl již 
p�istaven kontejner na stavební su� a že 
v nejbližších dnech dostaneme další 
kontejnery na zelený odpad. Krátce po vydání 
posledního ob�asníku jsme je skute�n� získali. 
Na všech sb�rných místech v obci tak máme 
kompletní sestavy kontejner� na bílé a 
barevné sklo, papír, plasty a zelený odpad. A 
na nejv�tším sb�rném míst� ve st�edu obce u 
OÚ máme i zmi�ovaný kontejner na stavební 
su�.  

V této souvislosti je vhodné op�t p�ipomenout, 
že dva kontejnery na zelený odpad a kontejner 
na stavební su� jsou z prost�edk� Evropské 
unie a Státního fondu životního prost�edí. 
 
 

P�ísp�vky ze ZŠ a MŠ 
 
Do tohoto �ísla ob�asníku jsme dostali dva 
p�ísp�vky z MŠ a jeden ze ZŠ.  
 
Zima je tady 
 
Zima nás letos p�ekvapila již v m�síci listopadu a 
proto nám p�ibylo hodn� práce. P�ipomn�li jsme si, 
že se musíme starat o zví�átka vydaná mrazu 
napospas. Na zahradu jsme nainstalovali krmítko. 
Každý den jsme sledovali r�zné druhy pták� a jejich 
chování ve volné p�írod�. 
 
Uskute�nili jsme vycházku na téma „Zamykání 
lesa“. P�ed akcí jsme d�ti seznámili s d�ležitostí 
ochrany p�írody. Vypravili jsme se do nedalekého 
lesa pozorovat, co se d�je s p�írodou v zim�. 
Sou�ástí vycházky bylo pozorování stop zv��e a 
pták�. D�ti p�inesly zv��i krmení – suchý chléb, 
kaštany, ovoce a zeleninu. 
 

 
 
Již n�kolik let chodíme krmit zví�átka, zdobíme jim i 
váno�ní strome�ek. D�tem se tyto akce velmi líbí a 
jejich vztah k p�írod� je p�kný a ohleduplný. Už i 
p�edškolní d�ti dokážou pochopit souvislost mezi 
jednáním �lov�ka a zm�nami v p�írod�. 
 
Seznamujeme d�ti s angli�tinou 
 
V letošním školním roce jsme se rozhodli, že 
za�adíme do výuky v MŠ také angli�tinu. Rodi��m 
d�tí se tento nápad velmi zamlouval, a tak naše d�ti 
docházejí do ZŠ. Vyu�uje je sle�na Pavla 
Odstr�ilová, která má opravdu velké znalosti 
anglického jazyka (státnice v �R i certifikát o 
absolvování školy v USA) a hlavn� p�kný vztah 
k d�tem. Z hlediska rozvoje schopností dít�te 
považujeme tuto etapu jeho vývoje za vhodnou a 
neopakovatelnou. Písni�ky, básni�ky, hry a 
pohybová cvi�ení poskytují d�tem p�íležitost 
k získání zkušeností s výslovností. 
 
D�ti angli�tina a nová paní u�itelka moc zaujala a 
na každou výuku se každý týden moc t�ší. Po 
angli�tin� si vždy v t�locvi�n� ZŠ p�kn� zacvi�íme. 
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Dopisovatelka ZŠ 
 
P�ísp�vky do Javornického ob�asníku zpravidla p�episujeme do po�íta�ového formátu. Ale protože následující 
p�ísp�vek Ivy Drejslarové je napsán opravdu krasopisn�, byla by škoda jej neotisknout tak, jak je skute�n� 
napsán. Kdo tak hezky píše, m�žeme mu jist� odpustit i drobou�ké chybi�ky. 

 
 

Vítání ob�ánk� 
 

 
V sobotu 17. listopadu se po jedenácti 
m�sících uskute�nilo další Vítání ob�ánk�. 
Z fotografie je z�ejmé, že klubovna obecního 
ú�adu byla plná k prasknutí. Bodej� by ne, když 
bylo tentokrát vítáno celkem šest d�tí: 
dvoj�átka Kubík a Honzík Hnátovi, Barborka 
Bulvová, Kubík Ková�, Klárka Klusáková a 
Eliška Obrová. 
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Drakiáda a strašidýlkování 
 
I letos prob�hly dv� tradi�ní p�kné akce pro d�ti, 
které po�ádala komise pro mládež a školství 
7. �íjna se za p�kného po�así uskute�nila drakiáda. 
Krásné sout�že se zú�astnilo cca 70 malých a 
velkých d�tí v�etn� rodi�� a organizátor�. 
Povedená akce byla zakon�ena p�edáním odm�n a 
opékáním bu�t� v B�ezince. 
 

 
 

V pátek 16. listopadu ve�er si d�ti v B�ezince 
naopak otestovaly svou odvahu p�i strašidýlkování. 
A protože to všechny zvládly na jedni�ku, do�kaly 

se i odm�n a ob�erstvení. Nechyb�ly sladkosti, 
teplý �aj ani uzenina k opékání a pro dosp�lé grog. 

 

 
 
 

Kam na Silvestra? 
 
Silvestra 2007 m�žete oslavit v hotelu U Jelena 
v Javorníku. Zam�stnanci hotelu zvou všechny na 
Silvestrovské menu a dobré nápoje. Za�átek je ve 
20.00 hodin a k tanci a zábav� hraje skupina 
MINIMAX. 
 
Informace a rezervace na tel.: 461 542 420. 

 
 

OBECN� ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA OBCE JAVORNÍK  
�.  2/ 2007  

o místním poplatku za provoz systému shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra	ování 
komunálních odpad� 

 
Zastupitelstvo obce Javorník vydává dne 26.11.2007 podle ustanovení § 14 odst.  2 zákona �. 565/1990 Sb.,  o 
místních poplatcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�,    a   v souladu  s  ustanoveními   § 10   a  § 84  odst. 2 písm. 
i)  zákona �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, tuto obecn� závaznou 
vyhlášku, kterou se m�ní obecn� závazná vyhláška obce Javorník 1/2006 v �l. 4 Sazba poplatku 
následovn�: 

�l. 4 
Sazba poplatku 

 
Poplatek pro rok 2008 �iní 485,- K�. 

Sazbu poplatku tvo�í: 

a) �ástka  235,-  K�/poplatníka,   
b) �ástka 250,- K�/poplatníka. �ástka je stanovena na základ� skute�ných náklad� obce p�edchozího roku 

na sb�r a svoz net�íd�ného komunálního odpadu. 
Rozú�tování skute�ných náklad� v bod� b): 

-  celkové náklady za rok  2007                                                                   135 810  K� 

-  po�et poplatník� s trvalým pobytem v obci                                                      333 

-  po�et poplatník� se stavbou sloužící k individuální rekreaci                               8        

-  skute�né náklady na poplatníka                                                                      408  K� 

 

Tato vyhláška nabývá ú�innosti dnem  27.11.2007. 

 

    Mgr. Zden�k Bouška                                                                          Marie Janderová 

                 starosta obce                                                                              místostarostka  obce 
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Váno�ní koncert 
 

Tentokrát se v javornické kapli Nejsv�t�jší Trojice uskute�ní pouze jeden váno�ní koncert. Letos se nám 
nepoda�ilo najít s Frantou �erným a Chválabohu spole�ný vhodný p�edváno�ní termín na n�který pátek �i 
víkendový den. V��íme, že p�íští rok to vyjde. 

Jediný letošní koncert tak bude v pátek 14.12. v 19.00 hodin. Koncertovat bude p�vecký sbor 
svitavských u�itel� a jejich kamarád� �ervánek. Vstupné je op�t dobrovolné. Všichni návšt�vníci koncertu se 
mohou také t�šit na vyhlášený javornický pun�... 
 

 
 

Návšt�vníci koncert� sledují vystoupení i z k�ru javornické kaple. 
 
 
 

Konec roku se blíží … 
 
Vážení a milí spoluob�ané,  
 
v p�edváno�ní dob� se zpravidla všichni zklid�ujeme,  
vychutnáváme si p�icházející sváte�ní atmosféru a  
na Vánoce a dobrou pohodu se t�šíme. 
Dovolte mi proto pop�át Vám jménem svým i ostatních  
�len� zastupitelstva a pracovník� OÚ klidné a pohodové  
prožití snad bílých Vánoc a d�tem rozzá�ené o�i ze strome�ku i dárk�.  
 
A do nového roku 2008 p�eji Vám všem pevné zdraví a mnoho rodinných a školních �i 
pracovních radostí. A již tradi�n� se budu opakovat s p�áním, a� nám cinkají zvonky št�stí 
na cestách z Javorníka i zp�t. 
 
        Zden�k Bouška, starosta 
 

 
                                                  


