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Z jednání Zastupitelstva 
obce Javorník 

 
Minulé vydání ob�asníku vyšlo v první polovin� 
�ervna. Od té doby zastupitelstvo zasedalo 
�ty�ikrát. 
 
Zasedání dne 15.6.2009 
 
1. Pln�ní rozpo�tu obce k 31.5.2009 
- starosta prezentoval podrobný výkaz o 

pln�ní rozpo�tu obce dle jednotlivých 
položek k 31.5.2009  

- zárove� p�edložil návrh rozpo�tového 
opat�ení �. 1 

- zastupitelstvo vzalo na v�domí výsledky 
hospoda�ení obce k 31.5.2009 a schválilo 
rozpo�tové opat�ení �. 1 v�etn� povýšení 
neinvesti�ního p�ísp�vku ZŠ o �ástku 60 
tis. K� 

 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 1 

 
2. Spole�enské a vzd�lávací centrum – 
dokon�ení díla a oficiální otev�ení 
- starosta informoval zastupitele o pr�b�hu 

p�edání stavby Spole�enské a vzd�lávací 
centrum 

- k nahlédnutí byl p�edávací protokol mezi 
firmou OLSPOL a obcí Javorník  

- z d�vodu nep�íznivého po�así budou dle 
zápisu dokon�eny terénní úpravy v�etn� 
osetí do 25.6.2009 

- žádost o kolaudaci byla p�edána na 
stavební ú�ad M�Ú Svitavy a zárove� bylo 
požádáno o zam��ení stavby pro zápis do 
katastru nemovitostí 

- u všech zásadních jednání byl Ing. Zden�k 
Pavlík, inženýrský dozor 

- oficiální otev�ení SVC bude provedeno 
v pátek 26.6.2009 v 15.00 hodin a pro 
javornickou ve�ejnost v sobotu 27.6. 
v dob� mezi 9.00 a 12.00 hodin 

- zastupitelstvo vzalo na v�domí informaci 
o dokon�ení díla Spole�enské a 
vzd�lávací centrum Javorník a p�íprav� 
oficiálního otev�ení (organiza�ní zajišt�ní) 

 
3. Uzav�ení smluv s �EZ Prodej, s.r.o. a 
s �EZ Distribuce, a.s. 
- zastupitelé byli seznámeni s pot�ebou 

uzav�ít nové smlouvy o dodávce elekt�iny 
v souvislosti s dostavbou SVC 

- zastupitelstvo schválilo uzav�ení Smlouvy 
o sdružených službách dodávky elekt�iny 
ze sítí nízkého nap�tí (NN) mezi �EZ 
Prodej, s.r.o. a obcí Javorník – �. smlouvy 
9_CEZDI_01773825 a Smlouvy o p�ipojení 

mezi �EZ Distribuce, a.s. a obcí Javorník 
– �. smlouvy 9_NN_4_01773783 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
2. R�zné 
 
a) Výb�r dodavatele z�ízení kontaktního 
místa Czech POINT 

 
- žádost o získání dotace a všechny další 

pot�ebné kroky ke z�ízení pracovišt� 
Czech POINT na OÚ v Javorníku jsou 
konány v úzké sou�innosti s M�Ú ve 
Svitavách 

- zadávací �ízení na dodavatele z�ízení 
kontaktního místa Czech POINT bylo 
zahájeno p�edáním podmínek dodávky 
dne 14.5.2009 t�em firmám: Zden�k Hejkal 
– Profylaktika, Svitavy; Ing. Michal Bedná�, 
SYNET Svitavy s.r.o.; Daniel �ep, RTV 
data, s.r.o., Hradec Králové 

- nabídky podaly všechny t�i firmy 
- zastupitelstvo schválilo za dodavatele 

z�ízení kontaktního místa Czech POINT 
firmu Zden�k Hejkal – PROFYLAKTIKA a 
zárove� schválilo uzav�ení smlouvy o dílo 
s touto firmou 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
b) Provozování obecní knihovny a 
ve�ejného internetu 
 
- do nov� 

vybudovaného 
SVC bude 
p�emíst�na obecní 
knihovna ze ZŠ 

- m�lo by dojít 
k výraznému 
zlepšení úrovn� 
knihovny  

- úkolem obecní 
knihovny v nových 
podmínkách musí 
být i rozvoj dalších osv�tových aktivit 

- k tomu je navrženo provést výb�rové 
�ízení na knihovnici s tím, že podmínky 
provozu budou podrobn� konzultovány 
s M�stskou knihovnou ve Svitavách 

- zastupitelstvo uložilo starostovi a 
místostarostce p�ipravit zadávací 
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podmínky pro výb�r knihovnice na p�íští 
zasedání zastupitelstva 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
c) Informace z jednání školské rady  
- Blanka Bulvová podala informaci o jednání 

školské rady 
- nov� zvolenou p�edsedkyní je Blanka 

Bulvová a zapisovatelkou Lenka Žá�ková 
- zastupitelstvo vzalo informaci na v�domí 
 
 
Zasedání dne 29.6.2009 
 
 
1. Záv�re�ný ú�et obce Javorník za rok 
2008 
- Blanka Bulvová, p�edsedkyn� finan�ního 

výboru, seznámila zastupitele se Zprávou 
o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení obce 
Javorník I�: 00579556 za rok 2008 ze dne 
4.6.2009 a p�edložila návrh opat�ení 
k odstran�ní nedostatk� zpracovaný 
finan�ním výborem  

- zastupitelstvo schválilo záv�re�ný ú�et 
obce v souladu s ustanovením § 17 zák. �. 
250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech 
územních rozpo�t� v posledním zn�ní 
s výhradou a schválilo návrh opat�ení 
k odstran�ní nedostatk� (viz. p�íloha) s 
termínem odstran�ní všech závad do 
konce r. 2009 a uložilo finan�nímu výboru 
pr�b�žn� sledovat pln�ní opat�ení 

 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
2. Záv�re�ný ú�et ZŠ Javorník za rok 2008 
- zastupitelstvo projednalo a schválilo 

hospoda�ení p�ísp�vkové organizace ZŠ a 
MŠ Javorník za rok 2008 

- p�ísp�vková organizace skon�ila 
s hospodá�ským výsledkem -20,81 tis. K� 

- zastupitelstvo schválilo úhradu schodku 
ve výši 20,81 tis. K� z fondu rezerv ZŠ 

 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
3. Záv�re�ný ú�et Mikroregionu Svitavsko 
za rok 2008 
- zastupitelstvo 

projednalo rozbor 
hospoda�ení 
Mikroregionu 
Svitavsko za rok 
2008 a vzalo jej na 
v�domí bez p�ipomínek 

 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

4. Záv�re�ný ú�et Skupinového vodovodu 
Svitavy a vyú�tování vodného 
- zastupitelé byli seznámeni se záv�re�ným 

ú�tem dobrovolného svazku obcí 
Skupinový vodovod Svitavy za rok 2008 a 
vzalo jej na v�domí bez p�ipomínek 

 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
5. R�zné 
 
a) Provozování obecní knihovny a 
ve�ejného internetu 
- starosta informoval o jednání v M�stské 

knihovn� ve Svitavách 
- dosavadní spolupráci s knihovnou 

v Javorníku hodnotí jako velmi dobrou, 
dob�e probíhá i zprost�edkovávání 
p�j�ování knih ze Svitav do Javorníku a 
v po�ádku je i vedení administrativy (na 
rozdíl od n�kterých jiných obecních 
knihoven) 

- starosta proto navrhl zm�nu usnesení 
z minulého zasedání zastupitelstva dne 
15.6.2009 a doporu�il zastupitelstvu 
schválit do funkce knihovnice i na další 
období v nové knihovn� v SVC paní Annu 
Odstr�ilovou 

- zastupitelstvo schválilo do funkce 
knihovnice v nové obecní knihovn� paní 
Odstr�ilovou a uložilo starostovi a 
místostarostce p�ipravit na další zasedání 
zastupitelstva 
provozní �ád 
obecní knihovny 
a ve�ejného 
internetu  

 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
b) Žádost o odkoupení pozemk� 
- zastupitelstvo projednalo žádost manžel� 

Rozlívkových o odkoupení �ásti p.p. �. 
523/7 

- zastupitelstvo schválilo zám�r dispozice 
s majetkem obce (�ást p.p. �. 523/7) a 
uložilo zám�r zve�ejnit na ú�ední desce  

 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
- zastupitelstvo projednalo žádost Milana 

Kuthana a Zde�ka Machálky o odkoupení 
pozemku o velikosti cca 2 ha (louka mezi 
hlavní silnicí a Schindlerovým hájem) a 
žádosti nevyhov�lo 

 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
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Zasedání dne 5.8.2009 
 
1. Stav pln�ní rozpo�tu obce v r. 2009 
- starosta p�edložil zastupitel�m výkaz o 

pln�ní rozpo�tu obce k 31.7.2009 
- celkové p�íjmy jsou ve výši 1.910.531 K�, 

výdaje 9.645.281 K�; schodek 7.734.749 
K� je krytý �erpáním úv�ru na 
p�edfinancování projektu SVC ve výši 
2.249.563 K� a použitím z�statku na BÚ 
z minulého roku 5.485.186 K� 

- zastupitelstvo vzalo na v�domí informaci 
o pln�ní rozpo�tu obce k 31.7.2009 bez 
p�ipomínek a uložilo starostovi p�ipravit 
rozpo�tové opat�ení �. 2, které bude 
reagovat na aktuální up�esn�ní odhad� 
da�ových výnos� dle MF �R a vývoj 
p�íjm� a výdaj� obce 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
2. Spole�enské a vzd�lávací centrum – 
pr�b�h kolaudace 
- kolauda�ní �ízení bylo zahájeno 2.7.2009 
- 17.7.2009 bylo vydáno odborem výstavby 

M�Ú Svitavy Povolení k p�ed�asnému 
užívání do 31.8.2009 s tím, že do této 
doby budou do�ešeny dopl�ující 
požadavky ú�astník� kolauda�ního �ízení: 
oplocení d�t. h�išt�, osazení madla u 
schodišt� v prostoru jídelny, domontováno 
druhé odb�rné místo požární vody a 
dopln�no zna�ení únikových cest 

- t�i požadavky jsou již spln�ny a zbývá 
dostavba oplocení, které je sou�ástí 
dalšího projektu dotovaného z EU 

- zastupitelstvo vzalo na v�domí informaci 
o dosavadním pr�b�hu kolauda�ního 
�ízení a schválilo uzav�ení Dodatku �. 4 
ke Smlouv� o dílo uzav�ené dne 21.5.2008 
mezi obcí a firmou OLSPOL s.r.o.; 
sou�ástí Dodatku �. 4 je p�ílohou Zm�nový 
list �. 14, v n�mž jsou popsány zm�ny 
vyvolané kolauda�ním �ízením 

- celková cena Smlouvy o dílo �iní po 
zm�nách 11.966.478 K� v�. DPH 

 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 1 

3. Projekt „Zlepšení dopravní a technické 
infrastruktury a vzhledu obce Javorník“ 
- starosta informoval zastupitele o p�íprav� 

podklad� k zadávacím podmínkám do 

výb�rového �ízení na dodavatele, které je 
komplikováno rozmanitostí jednotlivých 
zám�r� 

- z toho vyplývá rozsáhlý podklad výkazu 
vým�r, který je d�ležitý pro stanovení 
jednozna�ných podmínek ve�ejné sout�že 

- podrobný rozpo�et a výkaz vým�r 
zpracoval Ing. Zden�k Pavlík s rozpo�tá�i 
– pány Kopeckým a Havranem 

- zastupitelstvo schválilo uzav�ení smlouvy 
o zpracování podrobného rozpo�tu a 
výkazu vým�r pro projekt „Zlepšení 
dopravní a technické infrastruktury a 
vzhledu obce Javorník“ na 13 ú�el�, které 
jsou sou�ástí projektu, s Ing. Zde�kem 
Pavlíkem do výše 46.000 K� v�. DPH 

- zastupitelstvo schválilo uzav�ení smlouvy 
k provedení výb�rového �ízení na 
dodavatele  díla „Zlepšení dopravní a 
technické infrastruktury a vzhledu obce 
Javorník“ s firmou GRANTIKA �S, a.s. ve 
výši do 20.000 K� v�. DPH 

- zastupitelstvo schválilo komisi 
k vyhodnocení nabídek a p�edložení 
návrhu vybraného dodavatele 
zastupitelstvu ve složení: Mgr. Zden�k 
Bouška, starosta obce, Ing. Zden�k Pavlík, 
autorizovaná osoba a Mgr. Petr Jelínek, 
GRANTIKA �S, a.s. 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
4. Informace finan�ního výboru k p�íprav� 
obecních vyhlášek o poplatcích 
- p�edsedkyn� finan�ního výboru Blanka 

Bulvová informovala o jednání finan�ního 
výboru, který pro jednání zastupitelstva 
p�ipravil novelu obecn� závazných 
vyhlášek o poplatcích 

- zastupitelstvo schválilo následující 
obecn� závazné vyhlášky obce Javorník: 

- �. 2/2009, o místním poplatku za 
užívání ve�ejného prostranství 

- �. 3/2009, o místním poplatku 
z ubytovací kapacity 

- �. 4/2009, o místním poplatku ze 
vstupného 

- �. 5/2009, o místním poplatku ze 
ps�  

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
5. R�zné 
 
a) Provozování obecní knihovny a 
ve�ejného internetu 
- k diskusi byl p�edložen provozní �ád 

ve�ejného internetu 
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- provozní �ád obecní knihovny bude ješt� 
konzultován s M�stskou knihovnou ve 
Svitavách 

- starosta navrhnul p�ipravit oba provozní 
�ády tak, aby byla alespo� �ást otevírací 
doby spole�ná 

- k tomu bude t�eba do�ešit zodpov�dnost 
za provoz 

- schválení obou provozních �ád� bude 
provedeno na dalším zasedání  

 
b) Žádost o odkoupení pozemk� 
- zastupitelstvo projednalo žádost manžel� 

Rozlívkových o odkoupení �ásti p.p. �. 
523/7 

- zastupitelstvo bylo informováno p. 
�echalovou a p. Janderovou o jednáních 
se sousedními vlastníky p�ilehlých 
nemovitostí a neschválilo prodej �ásti p.p. 
�. 523/7  

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
c) Bezúplatný p�evod pozemku p.p. �. 905/2 
- zastupitelstvo schválilo podání žádosti 

obce Javorník na Ú�ad pro zastupování 
státu ve v�cech majetkových o bezúplatný 
p�evod pozemku p.p.�. 905/2 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
Zasedání dne 20.8.2009 
 
1. Výb�r dodavatele díla „Zlepšení dopravní 
a technické infrastruktury a vzhledu obce 
Javorník“ 
- výb�rové �ízení pro obec zajiš�ovala 

poradenská firma GRANTIKA �S, a.s. 
- zastupitelé byli seznámeni 

s vyhodnocením nabídek komisí, která 
byla ve složení: Ing. Zden�k Pavlík, Mgr. 
Petr Jelínek, Mgr. Zden�k Bouška 

- vyhodnocení bylo provedeno v souladu s 
Pravidly, kterými se stanovují podmínky 
pro poskytování dotace v rámci Programu 
rozvoje venkova �R pro období 2007 – 
2013 

- byly podány nabídky t�í firem a 
doporu�ené po�adí uchaze�� ke schválení 
zastupitelstvu je následující: 

o Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje, 
Doubravice 98, 533 53 
Pardubice  nabídková cena 
3.674.673,60 K� v�. DPH 

o COLAS CZ, a.s., Ke Klí�ovu 9, 
190 00 Praha 9                                                   
nabídková cena 3.714.022,10 
K� v�. DPH 

o BAUING-CZ s.r.o., 
Vinohradská 1154/86 
618 00 Brno                                    
nabídková cena  
3.988.129 K� v�. DPH 

 
- zastupitelstvo rozhodlo o p�id�lení 

zakázky uchaze�i: 
 Správa a údržba silnic Pardubického 

kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
- zastupitelstvo uložilo místostarostce 

rozeslat neprodlen� oznámení o výb�ru 
nabídky všem p�ihlášeným uchaze��m a 
pov��ilo starostu uzav�ením smlouvy o 
dílo s vít�znou firmou 

 
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 1 

 
5. R�zné 
 
a) Ceník za pronájem obecních za�ízení a 
p�j�ování vybraného inventá�e 
- finan�ní výbor p�edložil zastupitelstvu 

návrh ceníku 
- zastupitelstvo schválilo „Ceník za 

pronájem obecních za�ízení a p�j�ování 
vybraného inventá�e“ 

 
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
b) Výb�r dodavatele techniky v rámci 
projektu „Zlepšení dopravní a technické 
infrastruktury a vzhledu obce Javorník“ 
- na výzvu zadavatele obce Javorník podal 

cenovou nabídku na techniku pro údržbu 
zelen� Petr Sedlá�ek, Na Lánech 93,  570 
01 Litomyšl v celkové výši 182.370 K� 
(p�vodní rozpo�et 201.568 K�) 

- zastupitelé porovnali nabídku s cenami 
v internetových obchodech a rozhodli 
p�id�lit zakázku Petru Sedlá�kovi 

 
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 

Seriál k úsporám elekt�iny 
v domácnostech 

 
I tentokrát otiskujeme p�ísp�vek k úsporám el. 
energie v domácnostech. 
 

���������	�
��	��
���	

Okamžitá dodávka teplé užitkové vody podle 
naší pot�eby pat�í k samoz�ejmostem 
moderního bydlení. Oh�ev vody je po vytáp�ní 
obvykle druhou energeticky nejnáro�n�jší 
�inností v domácnosti. 
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Pr�m�rná domácnost spot�ebuje na oh�ev cca 
1000 až 2000 kWh za rok p�i pr�m�rné 
spot�eb� 120 litr� na osobu a den. Nejvíce 
teplé vody �lov�k spot�ebuje ke koupání. P�i 
volb� zp�sobu oh�evu vody zohledn�te nejen 
p�edpokládanou spot�ebu, ale i �etnost a 
pr�b�h spot�eby a délku vodovodních rozvod�. 
Máte p�itom na výb�r mezi oh�evem 
akumula�ním a pr�tokovým. 

Jak vybírat oh�íva�? 

 

 

 

Rozhodujícím energetickým parametrem 
akumula�ních oh�íva�� vody je tzv. m�rná 
tepelná ztráta. Tento údaj uvádí spot�ebu za 
24 hodin p�i udržování teploty vody 65 °C bez 
její spot�eby (odpovídá tepelným ztrátám). U 
energeticky úsporného oh�íva�e by tato ztráta 
nem�la p�ekro�it hodnotu 5–7 Wh na litr za 24 
hodin, tj. cca jedna kilowatthodina za den pro 
oh�íva� o objemu 150 litr�. Proto volíme 
oh�íva�e, které mají nádrž izolovanou 
polyuretanem (PUR), který má nejlepší tepeln� 
izola�ní vlastnosti. Pot�ebné údaje zjistíme z 
energetického štítku. Dopl�kový zásobníkový 
oh�íva� je vhodný v p�ípad�, kdy je kuchy� 
vzdálena od umíst�ní akumula�ního oh�íva�e, 
nebo v p�ípad� vy�erpání zásoby v 
akumula�ním oh�íva�i. Toto „riziko“ odpadá 
využitím my�ky nádobí. Pro minimalizaci 
tepelných ztrát je t�eba dbát na optimální 
velikost oh�íva�e (viz tabulka). 

po�et osob a 
velikost bytu 

oh�íva� 
vody (litr) 

dopl�kový 
oh�íva� (litr) 

1 - 2 dosp�lí (byt 
1+1)  80 -  

2 dosp�lí + 1 - 
2 d�ti (byt 2+1)  150 10 

2 dosp�lí + 2 -
 3 d�ti (byt 3+1)  200 10 

Jak ušet�it? 

• p�i oh�evu nedoporu�ujeme p�ekra�ovat 
teplotu 55 °C, nebo� pak dochází k tvorb� 
vodního kamene a tím k nár�stu spot�eby 
elekt�iny a snížení životnosti oh�íva�e; na 
bojleru je tato ekonomická hranice obvykle 
ozna�ena „E“  

• rozvod teplé vody provést co nejkratším 
izolovaným rozvodem; u kuchy�ských 
d�ez� je hospodárn�jší používat lokální 
oh�íva�e vody  

• správn� volit velikost oh�íva�e nebo 
zásobníku vody  

• nahradit koupání ve van� sprchováním 
(vana – spot�eba vody 180 litr�/9,5 kWh na 
oh�ev, sprcha – spot�eba vody 50 litr�/3,5 
kWh na oh�ev)  

• snížit spot�ebu používáním úsporných 
hlavic a perlátor�.   

P�i dodržování uvedených zásad lze ušet�it až 
30 % energie na p�ípravu teplé užitkové vody.  

Varianty oh�evu teplé užitkové vody 

zásobníkové beztlakové oh�íva�e vody 
5 až 15l (elektrický p�íkon 1,0–3,3 kW) pro 

zásobování jednoho odb�rného místa 
teplou vodou 

výhody 

malá vzdálenost mezi 
oh�íva�em a odb�rovou baterií, 
rychlý oh�ev a snadná regulace 
teploty oh�ívané vody, malé 
rozm�ry a snadná instalace 
(pod umyvadlo, do kuchy�ské 
linky), relativn� nízká 
po�izovací cena 

nevýhody 

omezené množství teplé vody, 
instalace pouze s beztlakovými 
bateriemi pro beztlakové 
oh�íva�e 

vhodné 
využití  dopl�kový zdroj 

produkt/sazba Standard D01d, D02d, C01d, 
C02d 

  
pr�tokové tlakové oh�íva�e vody 

(elektrický p�íkon až 2 kW) pro zásobování 
jednoho i více odb�rných míst teplou 

vodou 

výhody 

vhodné p�i nepravidelném 
používání – oh�íváme pouze tu 
vodu, kterou bezprost�edn� 
spot�ebujeme, malé rozm�ry, 
okamžitá a neomezená 
dodávka TUV 
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pr�tokové tlakové oh�íva�e vody 
(elektrický p�íkon až 2 kW) pro zásobování 

jednoho i více odb�rných míst teplou 
vodou 

nevýhody 

zna�n� velký el. p�íkon, 
vhodné spíše p�i sou�asném 
el. vytáp�ní objektu a sazb� D 
P�ímotop, obtížná regulace 
teploty oh�ívané vody, citlivost 
na pot�ebný pr�tok a tlak vody 
pro automatické sepnutí 
topného t�lesa 

vhodné 
využití  

nepravidelná nebo jednorázová 
spot�eba TUV 

produkt/sazba Standard D01d, D02d, C01d, 
C02d 

tlakové akumula�ní oh�íva�e vody - bojlery 
pro 30 až 200 l (elektrický p�íkon 0,9 až 2, 
kW) pro trvalé zásobování více odb�rných 

míst tlakovou teplou vodou 

výhody 

snadná regulace teploty 
používané vody, použitím 
kombinovaného bojleru 
možnost oh�evu i jiným 
zdrojem (topení, solární 
systém), možnost využití 
nízkého tarifu za elekt�inu pro 
celou domácnost, nejlevn�jší 
provoz 

nevýhody 
dlouhá doba oh�evu pouze v 
dob� platnosti nízkého tarifu, 
velké rozm�ry 

vhodné 
využití  

pravidelná každodenní 
spot�eba TUV 

produkt/sazba Akumulace 8/D25d, C25d - 8 
hod. NT 

 

Životní jubilea 
V srpnu, zá�í a �íjnu máme v obci tyto jubilanty: 

 
60 let 

Vlastimil KRIŠTOF 
 

65 let 
Marta PRAJSLEROVÁ 

 
70 let 

Augustin DRÁBÍK 
Josef PE�INA 

Marie DRÁBÍKOVÁ 
Božena PE�INOVÁ 

 
80 let 

Zbyslav FEDRSEL 
 

85 let 
Ljuba PAVLÍ�KOVÁ 

 
88 let 

Marie KADLECOVÁ 
 

 
 

Na zdraví! 
 

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

Spole�enské a vzd�lávací 
centrum otev�eno 

 
26. a 27. �ervna prob�hlo slavnostní otev�ení 
Spole�enského a vzd�lávacího centra v obci 
Javorník. Tento projekt je spolufinancován 
Evropskou unií z Evropského zem�d�l-
ského fondu pro rozvoj venkova v rámci 
opat�ení �. III. 2.1.  Obnova a rozvoj vesnic, 
ob�anské vybavení a služby  
 

„PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA �R“. 
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V pátek 26.6. se otev�ení zú�astnilo kolem 30 
pozvaných, mezi kterými nechyb�li 
p�edstavitelé dodavatelských firem, financující 
banky, projektanti, zastupitelé obce Javorník, 
ale i n�kolik starost� a hejtman Pardubického 
kraje Radko Martínek a další. Ob�erstvení 
formou rautu po oba dny sponzorovala �eská 
spo�itelna, a.s. 
 

 
 
A v sobotu 27.6. využilo možnosti prohlédnout 
si nový objekt  p�ibližn� 140 ob�an� obce. 
 

 
 

Návšt�vníci se podepisovali do Pam�tní knihy obce 
 

 
 

Sou�ástí slavnostního otev�ení SVC byla i 
vernisáž fotografií Javorníku a okolí fotografa 
Miroslava Sychry. Fotografie jsou stálou 
výzdobou centra a možnosti si vybrat a 
objednat n�kterou fotografii již n�kolik ob�an� 
využilo. Toto je pro zájemce i nadále možné.  
 

 
Možnost prohlédnout si prostory nového objektu 

využil i pan Ladislav Bedná�, který toho v minulosti 
pro obec Javorník mnoho vykonal... Ukázalo se mj., 

jak d�ležitý byl požadavek EU na bezbariérový 
p�ístup do hlavní �ásti SVC pomocí výtahu. 

 

 
Návšt�vníky nadchly i prostory mate�ské školy. Na 

snímku jedno z pracoviš� MŠ – divadélko. 
 
Kdo zatím nem�l možnost prostory SVC 
navštívit, m�že tak u�init vždy v ú�edních 
hodinách. Pracovníci OÚ rádi každého 
provedou všemi prostorami. 
 

Z pera dopisovatel�... 
 
Tradi�ní dopisovatel Josef Ju�ík p�isp�l do 
ob�asníku i tentokrát: 
 
 
MEMENTO! 
Nebudeme si lhát. Ob�asník d�ti ani mládež asi 
ne�tou (pozn. redakce: Máme trochu jiné poznatky. 
Zkuste, milí �tená�i, na to reagovat.). 
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M�žeme konstatovat s povd�kem, že v novodobé 
historii v naší vesnici došlo jen ke dv�ma požár�m. 
P�í�ina je zpravidla velkou neznámou. Pokud ovšem 
nezapálí blesk. 
 
Mohu v�rohodn� dokumentovat zásah kulovým 
bleskem do našeho domu. S bratrem jsme pošetile 
a riskantn� p�i bou�ce na zápraží opravovali jízdní 
kolo. Blesk po úderu do otev�eného komína otev�el 
dví�ka u kamen, ohrozil moji matku, sv�tlem 
„prob�hl“ kuchyní, spálil rádio a nás u sklepního 
okénka vyd�sil elektrickým výbojem. Našt�stí již 
nem�l velkou intenzitu, a tak jsme p�ežili. 
 
Avšak, jak psáno výše, ukolébaná ostražitost rodi��, 
ob�an�, op�t zap�í�inila požár zna�ného rozsahu. 
Našt�stí nebyly ztráty na životech. Budiž nám toto 
pou�ením a výstrahou. Dosp�lí (ku�áci), ani d�ti 
nesmí riskovat a manipulovat s otev�eným ohn�m 
na rizikových místech! 
Požár ve mn� vyk�esal vzpomínku na mládí 
v rodném kraji. Ve vesnici Karasín po úderu blesku 
vyho�ela celá vesnice. Z�staly snad jeden,dva domy 
na okraji. To byla opravdu katastrofa! 
 
I malé dít� ví: „Ohe� je dobrý sluha, ale zlý pán!“ 
Totéž v obm�n� je možno �íci i o vod�: „Bez vody 
není života – ale...“ 
I naši vesnici, jist� nejen jedenkrát, postihly p�ívaly 
vody z Javornického h�ebene. Proto, což mnozí 
nev�dí, se plánuje vybudování protipovod�ového 
poldru za podnikem FOREST nad železni�ní tratí. 
P�vodní, zbudovaný sudetskými N�mci nad 
silni�kou, byl p�em�n�n na ornou p�du – 
zplanýrován.  
 
Poznámka:  
Nedávno byla fotografie seníku ve Svitavském 
deníku s poukazem na jeho neut�šený stav. Snad 
neinspirovala žhá�e. Naši obec navšt�vuje i mládež  
ze Svitav. Jsem p�esv�d�en, že �adu projev� 
vandalismu u nás a t�eba v Mikul�i mají na sv�domí 
i oni (rozbitá sv�tla na stezce do Svitav, ni�ení 
zna�ek, poškozování odpo�ivných míst apod.). 
Proto m�jme o�i stále otev�ené. Chra�me si svou 
obec. 
 

Josef Ju�ík 
 

Velká voda i v Javorníku 
 
mnozí naši ob�ané ani nev�dí, že v sobotu 
22.8.2009 spláchla naši obec �eka bahna a 
kamení po p�ívalovém dešti, který spadl na 
Javornickém h�ebeni. A po �erstv� osetém poli 
to sjelo dol� jak po másle. Snaha zem�d�lc� 
zorat pole až t�sn� k okraji cesty vedla k tomu, 
že chyb�jící pás zelen� v kritickém míst� 
zp�sobil velké nep�íjemnosti. Bylo tak nutné se 
spojit s opera�ním st�ediskem Hasi�ského 
záchranného sboru Pardubického kraje a 
povolat pomoc hasi�� a Správy a údržby silnic 
Pardubického kraje. Je t�eba také vyzvednout 

a pochválit pomoc javornických dobrovolník� – 
Lukáše Zicha, Daniela Knotka, Vladimíra a 
Davida �echala.  
 

 
 

 
 
 

Co se p�ipravuje 
 
- 8. zá�í t.r. ve 14.30 h se uskute�ní první 

Klub d�chodc� v nových prostorách 
Spole�enského a vzd�lávacího centra. 
Organizáto�i zvou všechny ob�any 
d�chodového v�ku. P�ij�te pobesedovat. 

- v pr�b�hu zá�í se také uskute�ní po delší 
dob� „Vítání ob�ánk�“. Termín bude 
up�esn�n rodi��m d�tí. 

 

Ceny vodného 
 
Možná bude �tená�e zajímat cena vodného v�. 
DPH v n�kterých obcích správního obvodu 
Svitavy v r. 2009: 
 
Skupinový vodovod Svitavy 25,93 K� 
PRAMENY B�lá nad Svitavou 33,20 
Banín    29,60 
D�t�ichov   26,50 
Hradec nad Svitavou  25,00 
Chot�nov (voda p�edaná) 19,70 
Opatov    21,20 
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Opatovec   26,65 
Pohledy   27,00 
Radim��   24,00 
Sklené    34,65 
Študlov    28,45 
Vít�jeves (voda p�edaná) 29,75 
 
Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný 
svazek obcí: 
Koclí�ov, Svitavy, H�ebe�, Ostrý Kámen, 
Svitavy – Lány, Kamenná Horka, Vendolí, 
Karle, Javorník 
 
Sdružení majitel� skupinového vodovodu 
Prameny B�lá nad Svitavou: 
B�lá nad Svitavou, Lavi�né, Vít�jeves 
 
 

 
 
V sobotu 20.6. v B�ezince se uskute�nil 
tradi�n� úsp�šný a hojn� navštívený D�tský 
den. D�ti i dosp�lí si opravdu užili. Krom� 
tradi�ních sout�ží p�edvedla Policie �R výcvik 
ps� a vyvrcholením byla p�na svitavských 
hasi��. 
 

 
 

 
 

 
 

Geodetický bod  
v Javorníku 

Geodynamické body mezinárodní 
geodetické sít� EUVN (Europen Unified 
Vertical Network) jsou základní kostrou 
celoevropských výškových geodetických 
základ�. Slouží ke sledování dynamiky 
zemského povrchu na území Evropy a pro 
stanovení vzájemných vztah� mezi 
evropskými výškovými systémy. 

Na území �eské republiky je 
v sou�asnosti umíst�no 25 bod� sít� EUVN a 
probíhá rozší�ení na celkový po�et 32 bod�. 
Geodynamické body byly rozmíst�ny podle 
nejp�ísn�jších kritérií na základ� geologických 
posudk�. 

Rozhodnutím Zem�m��ického ú�adu 
v Praze bude jeden geodetický bod umíst�n 
v obci Javorník na parcele �. 1177/1 (vlastník 
obec Javorník). Hloubka vrtu bude cca 10 m. 
Geodetický bod bude v celé délce betonový. 
 

Omluva 
„Na p�ání otce zve�ej�uji omluvu Patrikovi 
Knotkovi. 	ekla jsem, že jsem ho p�istihla, jak 
19.6.2009 asi v 10:30 h lezl p�es plot na náš 
dv�r. Podle tvrzení syna i otce byl 
prokazateln� ve škole. Z toho vyplývá, že jsem 
se mýlila. Z�ejm� šlo o n�koho, kdo se mu 
podobá. 
Nejsem konfliktní �lov�k a hlavn� starý na to, 
abych �ešila spory p�ed komisí nebo soudem.“ 
 

Anna D�di�ová 
 

Obecní vyhlášky  
V informaci z jednání zastupitelstva je uvedeno 
schválení nových vyhlášek o poplatcích. Ty 
byly p�ipraveny z d�vodu zákonných zm�n. 
Jejich zn�ní je na webových stránkách obce: 
www.obecjavornik.cz. Jedna vyhláška je 
sou�ástí tohoto vydání JO. 
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Po�adí mužstev: 1. SPLIT             11 bod�  6:3   
   2. FC MIKULE�            10  4:0 
   3. Westvaco   6  1:1 
   4. Lazaret     6  4:4 
   5. JUPITER Javorník  3  2:5 
   6. KOBOKO   2  2:6 
 
Individuální ceny: 
 
Nejlepší branká�:  Lud�k Hnát (Westvaco) 
 
Nejlepší obránce:  Dan Šebek (Lazaret) 
 
Nejlepší st�elec:  Martin Zedník (Split) – 3 góly 

 
Nejlepší rozhod�í:  Jaroslav Kvapil 
 
Nejlepší hrá�i mužstev: Westvaco - Pavel Kolá� 
    Jupiter  - Pavel Ju�ík 
    Lazaret  - Martin Lelek 
    Split  - Tomáš Petr 
    KOBOKO - David Málek 
    Mikule�  - Patrik D�di� 
     
Cena út�chy pro branká�e s nejvyšším po�tem obdržených gól�: Adam Bouška (KOBOKO) 
 

 
Náš tým skon�il se t�emi body pátý – snad p�íšt� to bude na bednu... 

 
Sponzo�i turnaje: 
Obec Javorník, Pojiš�ovna �eské spo�itelny, KOPA Sport Hradec Králové, �eská spo�itelna 
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Obecn� závazná vyhláška obce Javorník 
�. 2/2009, 

o místním poplatku za užívání ve�ejného prostranství 
 
 
     Zastupitelstvo obce Javorník se na svém zasedání dne 5.8.2009 usneslo vydat na základ� § 14 odst. 2 
zákona � 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a v souladu  s § 10 písm. d) a § 84 
odst. 2 písm. h) zákona �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, tuto obecn� 
závaznou vyhlášku: 
 
 

�l.1 
Úvodní ustanovení 

 
(1) Obec Javorník touto obecn� závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání ve�ejného 

prostranství ( dále jen „poplatek“). 
(2) Správu poplatk� vykonává Obecní ú�ad Javorník ( dále jen „správce poplatku“) a p�i �ízení ve v�cech 

poplatk� postupuje podle zákona �.337/1992 Sb., o správ� daní a poplatk�, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, pokud zákon �.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, nestanoví 
jinak 

(3) Poplatek se vybírá za zvláštní užívání ve�ejného prostranství, kterým se rozumí umíst�ní stavebního 
za�ízení, materiálu, skládek paliva a odpadu, umíst�ní do�asných staveb a za�ízení sloužících pro 
poskytování prodeje  a služeb, pro umíst�ní stavebních nebo reklamních za�ízení, za�ízení cirkus�, 
lunapark� a jiných obdobných atrakcí, a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní 
akce nebo pot�eby tvorby filmových a televizních d�l. 

(4) Z akcí po�ádaných na ve�ejném prostranství , jejichž  výt�žek je ur�en na charitativní a ve�ejn� 
prosp�šné ú�ely, se poplatek neplatí. 

(5) Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají ve�ejná prostranství zp�sobem uvedeným v odst. 3 
tohoto �lánku. 

 
�l. 2 

Ve�ejné prostranství 
 

Pro ú�ely této vyhlášky se za ve�ejné prostranství považují pozemky p�iléhající k místním komunikacím a jsou ve 
vlastnictví obce. 
 
 

�l.3 
Ohlašovací povinnost 

 
(1) Poplatník je povinen  správci poplatku ohlásit p�edpokládanou dobu, místo a vým�ru užívání ve�ejného 

prostranství  p�ed zahájením jeho užívání a je povinen vyžádat si povolení od správce poplatku.  
(2) V p�ípad� užívání ve�ejného prostranství na prodejní nebo reklamní akci v den pracovního volna je 

nutno splnit ohlašovací povinnost nejpozd�ji v poslední p�edchozí pracovní den p�ed zahájením prodejní 
nebo reklamní akce. 

(3) P�i pln�ní ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sd�lit správci poplatku p�íjmení, jméno a adresu 
trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a I�, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo 
právnická osoba, která je podnikatelským subjektem platí poplatek v hotovosti. 

(4) Poplatník je povinen prokázat správci poplatku skute�nosti rozhodné pro osvobození, p�ípadn� úlevy, od 
placení poplatku. 

 
�l.4 

Sazba poplatku 
 
(1)Sazba poplatku �iní za každý i zapo�atý m2 a každý i zapo�atý den užívání ve�ejného prostranství: 
a) za umíst�ní do�asné stavby sloužící pro poskytování prodeje                                      10,- K� 
b) za umíst�ní do�asné stavby sloužící pro poskytování služeb                                        10,- K� 
c) za umíst�ní reklamních za�ízení                                                                                     10,- K� 
d) za umíst�ní stavebního za�ízení, materiál�, skládky paliva a odpadu                             0,50 K� 
                                                                                                                                              2,50K�/m2/týden  
                                                                                                                                              8,-K�/m2/m�sí�n�                                                                              
 
e) za užívání ve�ejného prostranství pro reklamní akce                                                     10,-K� 
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f) za užívání ve�ejného prostranství  pro kulturní a sportovní akce 
    komer�ního charakteru                                                                                                     5,-K� 
g) za umíst�ní za�ízení lunapark� a jiných obdobných atrakcí                                         100,K� 
 h) za umíst�ní cirkus�                                                                                                        10,-K� 
 
(2) Obec stanovuje poplatek paušální �ástkou následovn�: 
a) za umíst�ní lunapark�, cirkus� a jiných obdobných atrakcí                                          500,-K�/týden. 
 
(3) P�i užívání ve�ejného prostranství delším než jeden rok je t�eba uzav�ít nájemní smlouvu o nájmu obecního 
pozemku po p�edchozím projednání v zastupitelstvu obce.                                                                                                                    

 
�l.5 

Splatnost poplatku 
 

(1) Poplatek je splatný: 
a) p�i užívání ve�ejného prostranství po dobu kratší 5 dn� nejpozd�ji v den, kdy bylo s užíváním ve�ejného 

prostranství zapo�ato, 
b) p�i užívání ve�ejného prostranství po dobu delší než 5 dn� nejpozd�ji v den, kdy užívání ve�ejného 

prostranství skon�ilo, 
c)  v p�ípad� sazby stanovené týdenní paušální �ástkou nejpozd�ji v den zahájení užívání ve�ejného 

prostranství. 
 
(2) P�ipadne –li lh�ta splatnosti na sobotu, ned�li nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je 

poplatník povinen svoji povinnost splnit , nejbližší následující pracovní den. 
 

�l. 6 
Osvobození   

 
(1) Od placení poplatku je osvobozena Obec Javorník a jí z�ízené p�ísp�vkové organizace a organiza�ní 

složky. 
(2) Akce po�ádané na ve�ejném prostranství bez vstupného nebo jejichž výt�žek je ur�en na charitativní a 

ve�ejn� prosp�šné ú�ely, jsou od poplatk� osvobozeny. 
(3) Poplatek se neplatí z reklamních tabulí sledujících charitativní a jiné humanitární cíle. 
(4) Zpoplatn�ní nepodléhají skládky paliva a zboží, pokud doba užívání ve�ejného prostranství nep�ekro�í 

jeden kalendá�ní den. 
 

�l.7 
Sankce 

 
(1)Po ukon�ení povoleného užívání ve�ejného prostranství je uživatel povinen odevzdat prostor �ádn� 
uklizený a bylo-li stanoveno v povolovacím �ízení, oznámit ukon�ení správci poplatku nebo jinému ur�enému 
orgánu �i osob�. V p�ípad� porušení této povinnosti bude ve�ejné prostranství uklizeno na náklady uživatele  
a  tento m�že být postižen podle p�íslušného zákona.1) 

(2)Pokud poplatník nesplní svoji povinnost k poplatku, m�že správce poplatek zvýšit až o     10%.2) 

(3)Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) v�as nebo ve správné výši, vym��í správce poplatky platebním 
vým�rem a m�že zvýšit v�as nezaplacené (neodvedené) poplatky až o 50%.3) 

(4)Vymáháním poplatk� je pov��en Obecní ú�ad Javorník, p�íp. p�estupková komise M�Ú Svitavy na základ� 
uzav�ené ve�ejnoprávní smlouvy mezi obcí Javorník a m�stem Svitavy. 

 
 

�l.8 
Ú�innost 

(1) Zrušuje se obecn� závazná vyhláška obce Javorník �.2/2003 o místních poplatcích, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 
(2)Tato obecn� závazná vyhláška obce nabývá ú�innosti dnem 1.9.2009. 
 
 
Mgr. Zden�k Bouška, v.r.                                                                                Marie Janderová, v.r. 
           starosta                                                                                                      místostarosta 
 
 
---------------------- 
       1) Zákon �.200/90 Sb. o p�estupcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 

2)Zákon �.337/92 Sb./§68/ o správ�  daní a poplatk�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
3)Zákon �.565/90 Sb./§11/ o místních poplatcích , ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 

 


