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Z jednání Zastupitelstva 
obce Javorník 

 

Zasedání dne 29.3.2010 
 
1. Plnění rozpočtu obce v r. 2010 

- starosta seznámil zastupitele s průběžným 
plněním rozpočtu obce k 26.3.2010 
v oblasti daní; rozhodující daňové příjmy 
jsou v souhrnu plněny dle schváleného 
rozpočtu; v oblasti výdajů bude třeba 
připravit rozpočtovou změnu u obecního 
rozhlasu z důvodu provedení rozsáhlé 
demontáže starého rozvodu – navýšení o 
cca 83 tis. Kč a v příjmech navýšení 
z prodeje zahradního traktoru ve výši 58,5 
tis. Kč 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o 
plnění rozpočtu obce bez připomínek 

 
Pro:  7    Proti:  0    Zdrželo se:  0 

 
2. Informace o jednání na Pozemkovém 
úřadu 

- starosta informoval zastupitele o jednání 
na Pozemkovém úřadu ve Svitavách s jeho 
ředitelem ing. Miroslavem Kučerou 

- jednání navazovalo na zápis z jednání ve 
věci realizace polních cest po komplexních 
pozemkových úpravách Javorník, které 
proběhlo 5.3.2007 

- Pozemkový úřad připouští z důvodu 
vymístění zemědělské dopravy ze 
zastavěné části obce a k zabezpečení 
snadnějšího přístupu na pozemky obnovení 
jednání o vybudování polní cesty 
v severovýchodní části katastru (směrem 
od hájenky k obci Kukle)  

- vzhledem k tomu, že je v této lokalitě větší 
množství vlastníků, je potřeba požadavek 
směrovat tak, aby byly pro ně pozemky 
přístupné (optimální by byla jedna cesta 
dle původního návrhu a druhá tak, aby byly 
přístupné pozemky, které navazují na 
zastavitelnou plochu v územním plánu) 

- zastupitelstvo pověřilo Z. Boušku a D. 
Čechalovou v této věci jednat 
s Pozemkovým úřadem 

 
Pro:  7    Proti:  0    Zdrželo se:  0 

3. Závěrečný účet ZŠ a MŠ Javorník za rok 
2009 

- zastupitelstvo projednalo a schválilo 
hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a 
MŠ Javorník za rok 2009 

- příspěvková organizace skončila 
s hospodářským výsledkem - 6,16 tis. Kč 

- odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 33,43 tis. Kč 

- zastupitelstvo schválilo úhradu schodku 
ve výši 6,16 tis. Kč z fondu rezerv ZŠ 

 
Pro:  7    Proti:  0    Zdrželo se:  0 

 
3. Různé 
 
a) Vedení účetnictví PO ZŠ a MŠ Javorník 

- zastupitelstvo schválilo pro příspěvkovou 
organizaci ZŠ a MŠ Javorník vedení 
účetnictví ve zjednodušené formě 

 
Pro:  7    Proti:  0    Zdrželo se:  0 

 

b) Nové webové stránky obce 
- starosta seznámil zastupitele s novými 

webovými stránkami obce, které jsou 
součástí webových stránek Mikroregionu 
Svitavsko 

- nové stránky umožňují variabilnější 
sestavování adresářů, protože vlastní 
strukturu stránek si děláme sami a je 
možné reagovat na aktuální potřeby či 
požadavky uživatelů 

- zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí  
 
c) Prodej zahradního traktoru Honda 2620 

- záměr prodeje zahradního traktoru 
Honda 2620 byl schválen na zasedání 
zastupitelstva dne 2.11.2009 po 
předchozím zveřejnění záměru prodeje 
na úřední desce 

 

 
- zastupitelstvo schválilo prodej 

zahradního traktoru Honda 2620 firmě 
Sedláček Litomyšl za cenu 58.500 Kč 

 
Pro:  7    Proti:  0    Zdrželo se:  0 
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d) Informace ze zasedání Školské rady 
- Blanka Bulvová podala informaci 

z jednání Školské rady 
 
e) Realizace projektu Zlepšení dopravní a 
technické infrastruktury a vzhledu obce 
Javorník 

- k dokončovacím pracím (terénní úpravy a 
osázení) byly podány připomínky, které je 
třeba zohlednit při jednání 
s dodavatelskou firmou 

 

Zasedání dne 26.4.2010 
 
1. Plnění rozpočtu obce v r. 2010 

- poprvé v letošním roce bylo možné 
předložit zastupitelům výkaz Fin 2-12 o 
hospodaření obce za uzavřené účetní 
období, v tomto případě k 31.3.2010 

- celkové příjmy byly ve výši 6,233 mil. Kč 
(z toho dotace na SVC 5,376 mil. Kč), 
výdaje celkem 726,9 tis. Kč a mimořádná 
splátka úvěru 1,744 mil. Kč; saldo příjmů 
a výdajů je ve výši 5,506 mil. Kč (peníze 
jsou připraveny na úhradu závazku za 
projekt Zlepšení dopravní a technické 
infrastruktury a vzhledu obce Javorník a 
na další mimořádnou splátku úvěru) 

- za první projekt SVC obec již obdržela 
celou dotaci (úhrada DPH ve výši přes 1 
mil. Kč byla provedena v dubnu) 

- o proplacení dotace na druhý projekt 
bude požádáno dle dohody se SZIF 
v závěru I. pololetí 2010 

- první rozpočtové opatření bude 
projednáváno na dalším zasedání 
zastupitelstva 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci 
o plnění rozpočtu obce bez připomínek 

 
Pro:  7    Proti:  0    Zdrželo se:  0 

 
2. Povolení výjimky pro ZŠ a MŠ Javorník 
 

- zastupitelstvo rozhodlo udělit ZŠ a MŠ 
Javorník výjimku z počtu žáků pro školní 
rok 2010/2011 a zavázalo se 
dofinancovat chybějící neinvestiční 
náklady 

 
Pro:  7    Proti:  0    Zdrželo se:  0 

3. Závěrečný účet Skupinového vodovodu 
Svitavy a vyúčtování vodného za r. 2009 
 

- zastupitelé byli seznámeni se závěrečným 
účtem dobrovolného svazku obcí 
Skupinový vodovod Svitavy za rok 2009 a 
vzalo jej na vědomí bez připomínek 

 
Pro:  7    Proti:  0    Zdrželo se:  0 

4. Různé 
 
a) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene 
- smlouva se týká vodovodní a kanalizační 

přípojky, které povedou přes p.p. č. 116/1 
v k.ú. Javorník u Svitav, která je ve 
vlastnictví obce Javorník (plocha u 
rybníčku) 

- zastupitelstvo schválilo uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
obcí Javorník a Martinem Juříkem 

 
Pro:  7    Proti:  0    Zdrželo se:  0 

 

Napsali nám ze ZŠ 
 

Dobrý den pane starosto, 
tento e-mail píšeme v hodině počítačového 
kroužku. Jak můžete vidět, už umíme posílat i 
e-maily. Pracujeme ve Wordu a hledáme 
informace na internetu. Chtěli bychom, abyste 
věděli, co jsme v poslední době v naší školičce 
dělali a prosíme, abyste to otiskl v 
Javornickém občasníku pro naše spoluobčany.  
26. února 2010 se konala výprava do lesa s 
myslivcem a děti ze školky tam byly s námi. I 
když nám počasí moc nepřálo, stejně jsme se 
vydali  ke krmelcům. Bylo to moc zajímavé. 
 

 
Ilustrační foto 
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V pátek  12. března jsme si ve škole užívali 
Karnevalové juchání. Já jsem šla za kočičí 
zpěvačku, holky šly za princezny a kluci byli za 
kovboje, tygra a obludu. Míša byl za hloupého 
Honzu a v ranečku měl dokonce pravé 
borůvkové buchty, které mu napekla jeho 
sestra Denča. Bylo tam mnoho soutěží, her a 
zábavy. Soutěžili jsme o nejrychlejšího střihače 
pásků, házeli jsme 'kusy masa' lvovi do tlamy, 
podepisovali jsme se poslepu a tancovali jsme 
s citróny a rodiči. Občerstvení  jsme si sami  
připravili. Po sýrových jednohubkách a 
jednohubkách s ovocem a tvarohem se jen 
zaprášilo.  
V pracovních činnostech děláme bezva věci. 
Dokonce jsme si připravovali a pekli vlastní 
pizzu a byla báječná.  
V zimě jsme dávali na školní 
zahradě ptáčkům semínka, aby 
neměli hlad. 

 

Celou zimu jsme sportovali - sáňkovali a 
bruslili na Kulkáči. Hlavně jsme se zapojili do 
soutěže Recyklohraní, kde sbíráme body a za 
ně dostáváme odměny. Ve škole máme dvě 
nádoby na třídění drobných elektrických 
spotřebičů a baterií. Komu doma překáží 
rozbitý fén, myš, klávesnice, konvice, telefon, 
žehlička, autíčka na dálková ovládání a tak 
dále, tak nám je může donést do školy. 
Budeme moc rádi a nasbíráme další bodíky. 
Byli jsme se domluvit taky s paní 
prodavačkou v obchodě, a tak nám můžete v 
obchodě nechat použité baterie a my si je 
tam vyzvedneme. Tím pomůžeme naší vesnici, 
aby byla pěkná a čistá. To ale není všechno. 
Taky plníme spoustu úkolů a máme za ně už 
620 bodů! Máme za sebou už detektivně 
zeměpisný úkol Mapa, tvorbu vánočního přání 
pro Recyklohraní a naposledy jsem posílala 
můj nakreslený ideální elektrospotřebič - 
ledničku, která by mi nosila moji oblíbenou 
krupičnou kaši až do postele:-). 
Začali jsme chodit  
na plavání  
a několikrát už  
jsme  
byli v divadle. 
Skoro každý týden chodíme  
do obecní knihovny, kde 
je fajn.  

Do přílohy e-mailu jsme Vám dali pár fotek z 
pracovních činností a karnevalu, ať se můžete 
podívat na naše super kostýmy. 
 
Tak se mějte hezky! 

Natálka Žáčková a spolužáci ze ZŠ Javorník 
 
 

 

Životní jubilea 
 

 
 
V květnu a červnu budou slavit tito jubilanti: 
 

65 let 
Marie JAMBOROVÁ 

 
83 let 

Josef KALA 
 

85 let 
Miloslav KOSEK 

 
94 let 

Stanislav NOVOTNÝ 
 

 
 

Na zdraví! 
 

Oslavencům přejeme dobré zdraví, lásku 
nejbližších a hodně optimismu. 
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Odpady 
 
UPOZORNĚNÍ!!! 
 
V pátek 14. května bude v obci zajištěn 
mobilní svoz nebezpečného odpadu.  Přibližně 
v 15.30 h přijede příslušné vozidlo ke 
sběrnému místu u kaple, následně před 
prodejnu Jednoty a nakonec ke sběrnému 
místu u Březinky. 
 
Příklad odebíraných nebezpečných a 
ostatních odpadů :   

 televize, ledničky, vyjeté oleje, olejové 
filtry, odpadní chemie, odpady z barev a 
rozpouštědel, pesticidy, akumulátory a 
monočlánky, nádoby znečištěné 
škodlivinami, textílie a sorbční materiály 
znečištěné nebezpečnými látkami, zářivky, 
pneumatiky, asfaltové lepenky ... 

 
A v pátek 14. května budou také na celý 
víkend na všech třech sběrných místech v obci 
přistaveny kontejnery na velkoobjemový 
odpad. 

 
 
Důrazně upozorňujeme, že do kontejnerů 
nepatří např. pneumatiky, azbest, eternit a 
další nebezpečný odpad. Pokud tento 
požadavek nebude dodržen, kontejnery 
nebudou vyvezeny. A stejně tak nebudou 
vyvezeny v případě jejich přeplnění. Pokud 
bude třeba, kontejnery necháme po vysypání 
opětovně přistavit. Proto dodržujte pokyny. 
 
V minulých dnech každá domácnost obdržela 
leták s upozorněním, že do kontejnerů na 
zelený odpad nepatří větve, kořeny ani pařezy. 

Pořád se ale zdá, že někteří naši spoluobčané 
jsou nepoučitelní a dělají vše pro to, abychom 
si svážení zeleného odpadu komplikovali. To je 
opravdu tak těžké to pochopit? 
 
Podobně nezodpovědně se někteří chovají při 
naplňování kontejneru na stavební suť, který 
je stále přistaven na svozovém místě za SVC. 
Pokud do něho bude vkládán jiný odpad, než 
stavební suť, bude kontejner odstaven. A 
jestliže někdo bourá „půl baráku“, tak na to si 
musí objednat v LIKO Svitavy samostatný 
kontejner na své náklady. 
 
Dobře ale víme, že drtivá většina našich 
obyvatel  pokyny ke třídění odpadů dodržuje a 
patří jim za to poděkování. Připomínky směřují 
pouze k několika málo jedincům.  
 

Klub důchodců 
 
Příští Klub důchodců se uskuteční v úterý 4.5. 
ve 14 hodin ve společenské místnosti SVC. 
V posledních měsících začali Klub navštěvovat 
noví senioři a došlo tak k jeho omlazení. A 
další budou vítáni. Na činnost Klubu důchodců 
pamatuje několika tisícovkami  i rozpočet 
obce. 

Očkování psů 
 
Letošní očkování psů proběhne 4.5.2010. U 
kaple 15.30 – 15.45 a u prodejny Jednoty 
15.50-16.10. Očkování vztekliny stojí 70 Kč a 
kombinované očkování 220 Kč. 
 

Projekt  
Zlepšení dopravní a technické 

infrastruktury a vzhledu obce Javorník 
 
V posledních dnech probíhají konečné terénní 
úpravy krajnic opravených komunikací, 
zpevněných ploch pro kontejnery a parkování 
osobních aut a některých ozeleněných 
veřejných ploch. K největším úpravám došlo 
na ploše za Společenským a vzdělávacím 
centrem vytvořením tzv. Zelené návsi. Ta by se 
měla stát centrálním odpočinkovým místem 
pro nejmenší děti, ale i pro naše nejstarší 
spoluobčany při svých procházkách obcí. 
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Protože součástí úprav je i osetí ploch, žádáme 
naše občany, a zejména děti, aby měli 
trpělivost a do doby, než se plochy zatravní, 
po nich nechodili. Bohužel, již nyní jsme ale 
zaznamenali, že si zejména někteří kluci 

(jména nám jsou známá) plochy testovali 
jízdou na kolech. Obracíme se na všechny naše 
obyvatele: Snažme se společně přispět ke 
zkrášlení naší obce a zamezme ničení práce 
druhých. 

 

 
 

Na snímku je pohled na Zelenou náves z okna obecního úřadu.  
Do budoucna by mohl místní komunikace spojit chodník podél Zelené návsi. 

 

 
 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky se konají v pátek 28. května 
2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v 
sobotu 29. května 2010 od 8.00 hodin do 
14.00 hodin. Volební místností v Javorníku je 
společenská místnost SVC v 1. patře. 
 
V Pardubickém kraji budeme vybírat ze 16 
kandidátních listin (v celé ČR kandiduje celkem 
26 volebních stran). 
 

Nový web obce 
 
Obec Javorník má svoje webové stránky 
v rámci Mikroregionu Svitavsko. V současné 
době se postupně dostávají do provozu 
stránky nové. Adresa na obec Javorník je zatím 
následující: 
 
http://mikroregion.ordis.cz/index.php?obec=javornik 

 
Budeme rádi za každý námět, který může 
přispět ke zkvalitnění webu obce. 
Nové webové stránky také připravuje 
příspěvková organizace ZŠ a MŠ Javorník. 

http://mikroregion.ordis.cz/index.php?obec=javornik

