
 
 
 
 
 
 

 
 

Prosinec 2019 

   

Vánoční klub důchodců se opět povedl 

 

Na letošním vánočním klubu důchodců 10. prosince se přítomní 
velmi dobře bavili. A samozřejmě si užili i výborné občerstvení. 
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Zápisy ze zasedání  
 

7.10.2019 
 
1. Určení zapisovatele 
- Řídící zasedání J. Juřík určil 

zapisovatelem Blanku Bulvovou. 
 

2. Schválení programu zasedání 
zastupitelstva obce 

- Zastupitelstvo schválilo program 
zasedání zastupitelstva obce. 
  

3. Schválení ověřovatelů zápisu 
- Zastupitelstvo obce schválilo za 

ověřovatele zápisu P. Hirku a        
E. Juříkovou. 
 

4. Dispozice s majetkem obce – 
žádost o odkoupení části 
obecního pozemku p.č. 523/7 
v katastru obce Javorník 

- Starosta seznámil zastupitele obce 
se žádostí manželů Rozlívkových, 
Javorník 146, aby obec Javorník 
prodala žadatelům část obecního 
pozemku p.č. 523/7 v katastru 
obce Javorník. 

- Starosta předložil návrh neschválit 
obecný záměr prodeje dané části 
pozemku. Pozemek v dané lokalitě 
plní požadavek obce na zajištění 
přístupu občanům ke svým 
pozemkům. 

- Zastupitelstvo obce neschválilo 
obecný záměr prodat část 
pozemku p.č. 523/7 v katastru 
obce Javorník. 
 

5. Dispozice s majetkem obce – 
směna pozemků v majetku obce 
Javorník p.č. 114/2 a p.č. 114/3 za 
pozemky v majetku  Jitky 
Důbravové, p.č. 116/13 a p.č. 
116/14  

- Starosta obce informoval 
zastupitele, že s ohledem na řádné 
zajištění údržby rybníčku, zejména 
s možností získání dotace na 
provedení díla, je nezbytné, aby 
obec vlastnila pozemky č. 116/13 
a p.č. 116/14, zasahující do 
rybníčku. Proto byla předjednána 

s vlastníkem daných pozemků, 
směna za pozemky ve vlastnictví 
obce p.č. 114/2 a p.č. 114/3.  

- Starosta obce navrhl schválit 
směnu pozemků, jak je 
předkládáno. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
záměr směny pozemků v majetku 
obce Javorník p.č. 114/2 a p.č. 
114/3 za pozemky v majetku Jitky 
Důbravové, p.č. 116/13 a p.č. 
116/14, vše v k.ú. obce Javorník. 
 

6. Smlouva o zřízení služebnosti – 
Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s.    

- Starosta obce předložil ke 
schválení smlouvu o zřízení 
služebnosti – umístění a 
provozování komunikačního 
vedení a zařízení na pozemcích 
v majetku obce p.č. 1220/2, p.č. 
1228/1, p.č. 1234/1, vše v k.ú. 
obce Javorník, se spol. Česká 
telekomunikační infrastruktura 
a.s. Za zřízení služebnosti bude 
obci Javorník vyplacena 
jednorázová náhrada ve výši  
1.254 Kč. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti se spol. Česká 
telekomunikační infrastruktura 
a.s. se sídlem Olšanská 2681/6 
Žižkov, Praha 3, PSČ 130 00,         
IČ: 04084063. 
   

7. Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – ČEZ Distribuce a.s. 

- Starosta obce předložil ke 
schválení dvě smlouvy o zřízení 
věcného břemene – výkon práva 
dle energetického zákona, se 
společností ČEZ Distribuce a.s.. 

- Ad a) na pozemku v majetku obce 
Javorník p.č. 1228/1 – jednorázová 
náhrada 1.210 Kč. 

- Ad b) na pozemku v majetku obce 
Javorník p.č. 1220/1 a p.č. 259/25 
– jed. náhrada 1.210 .Kč. 

 
- Ad a) Zastupitelstvo obce schválilo 

smlouvu o zřízení věcného 
břemene výkon práva dle 
energetického zákona, se 
společností ČEZ Distribuce a.s. 
Teplická 874/8, Děčín, p.s.č. 405 
02, IČ: 24729035, na pozemku 
v majetku obce Javorník p.č. 
1228/1. Současně byl pověřen 
starosta k podpisu smlouvy. 

- Ad b) Zastupitelstvo obce schválilo 
smlouvu o zřízení věcného 
břemene výkon práva dle 
energetického zákona, se 
společností ČEZ Distribuce a.s. 
Teplická 874/8, Děčín, p.s.č. 405 
02, IČ: 24729035, na pozemku 
v majetku obce Javorník p.č. 
1220/1, p.č. 259/25. Současně byl 
pověřen starosta k podpisu 
smlouvy.   
 

8. Obecně závazná vyhláška č. 
1/2019  

- Starosta obce předložil ke 
schválení obecně závaznou 
vyhlášku obce Javorník č. 1/2019 o 
stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání 
se stavebním odpadem 
produkovaným nepodnikajícími 
fyzickými osobami na území obce 
Javorník. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
obecně závaznou vyhlášku obce 
Javorník č. 1/2019 o stanovení 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním 
odpadem produkovaným 
nepodnikajícími fyzickými osobami 
na území obce Javorník. 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
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25.11.2019 

1. Určení zapisovatele 
- Řídící zasedání J. Juřík určil 

zapisovatelem Blanku Bulvovou. 
 

2. Schválení programu zasedání 
zastupitelstva obce 

- Zastupitelstvo schválilo program 
zasedání zastupitelstva obce. 
  

3. Schválení ověřovatelů zápisu 
- Zastupitelstvo obce schválilo za 

ověřovatele zápisu P. Hirku a        
E. Juříkovou. 
 

4. Poskytnutí informací ředitelem 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Javorník 

- V souladu s přijatým usnesením 
zastupitelů obce – usn. č. 5/2019-
5 ze dne 9.9.2019, byl na zasedání 
zastupitelstva pozván ředitel ZŠ a 
MŠ Mgr. Jiří Konopáč. P. ředitel 
poskytl informace o chodu 
mateřské a základní školy. 
Písemná zpráva je nedílnou 
přílohou zápisu. 

- Zastupitelé obce vzali na vědomí 
předložené informace bez 
připomínek. 
 

5. Dispozice s majetkem obce – 
přijetí stanoviska k řešení 
vlastnických vztahů k pozemkům 
a stavbám ve sportovním a 
rekreačním areálu Březinka  

- Starosta seznámil zastupitele 
obce, že kontaktoval p. 
Komorouse, který je v katastru 
nemovitostí zapsán jako vlastník 
pozemku st.p. č.203, na které je 
postavena budova chatky a 
pozemku p.č. 712/8, na kterém je 
postaven tenisový kurt, se žádostí 
o dořešení vlastnických vztahů 
k pozemkům a stavbám. Obec 
Javorník je vlastníkem těchto 
staveb. Písemné materiály dále 
vykazují stav, kdy tyto stavby měly 
být v r. 1989 postaveny na 
pozemcích obce Javorník, se 
způsobem využití sportoviště a 
rekreační plocha. Současné 
pozemky p.č. 712/3 a p.č. 712/7, 
v majetku p. Komrouse, tehdy 
měly být legálně užívány obcí 
Javorník a vyčleněny pro způsob 
využití sportoviště a rekreační 
plocha. Dle názoru obce 
v takovém případě by výše 
zapsané pozemky neměly být 
převedeny na jinou osobu. 
Primární záměr obce směřuje 
k tomu, aby se obec stala 

vlastníkem pozemků st. p.č. 203 a 
p.č. 712/8, na kterých jsou stavby 
v souladu s občanským zákoníkem. 

- P. Komorous požádal obec o 
předložení návrhu, jak situaci řešit. 
Z jednání vznikla možnost uzavřít 
nájemní smlouvu na pozemky 
st.p.č. 203, p.č. 712/3, p.č. 712/7, 
p.č. 712/8, v k.ú obce Javorník. 
Současně obci sdělil, že si 
nenárokuje vlastnictví ke stavbám 
chatky a tenisového kurtu.  

- Obec Javorník respektuje 
vlastnická práva. Současně je 
vnímána povinnost obce prověřit 
skutečnosti, za jakých došlo 
k vytýčení současných 
pozemkových hranic. 

- S ohledem na vzniklou situaci, 
starosta navrhuje: 

-  Uzavřít nájemní smlouvu, za 
podmínek v místě obvyklých, na 
pozemky st.p.č. 203, p.č. 712/3, 
p.č. 712/7, p.č. 712/8, vše 
v katastru obce Javorník, pouze 
pro akce, organizované nebo 
povolené obcí Javorník. V nájemní 
smlouvě bude odkaz na 
prověřování skutečností, za jakých 
došlo k vytýčení hranic mezi 
pozemkem p.č. 712/1 (obce) a 
pozemky p.č. 712/3, p.č. 712/7, 
p.č. 712/8, st.p.č.203, vše 
v katastru obce Javorník. 
Předložená opatření by měla 
ukončit dohady o vlastnických 
vztazích. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
navržené řešení. Současně 
pověřilo starostu k zajištění podání 
příslušných oznámení a pověřilo 
starostu a místostarostku 
k jednání o podmínkách nájemní 
smlouvy. 
 

6. Plnění rozpočtu obce Javorník 
k 31.10.2019, rozpočtové 
opatření    

- Zastupitelé obce byli starostou 
seznámeni s výkazem pro 
hodnocení plnění rozpočtu obce 
Javorník k 31.10 .2019   Fin 2-12M. 

- Na roční upravený rozpočet příjmů 
ve výši 6.633.507 Kč, je skutečnost 
po konsolidaci 5.980.843,82 Kč. 

- Na upravený rozpočet výdajů 
6.488.427 Kč, je skutečnost po 
konsolidaci 4.136.077,26 Kč. 

- Saldo hospodaření je na upravený 
rozpočet 145.080 Kč, skutečnost 
1.844.766,56 Kč.  

- Současně bylo předloženo ke 
schválení rozpočtové opatření č. 
5/2019. 

- Zastupitelstvo  obce  vzalo na 
vědomí  plnění  rozpočtu  obce  k 
 31. 10. 2019 a současně schválilo 
rozpočtové opatření č. 5/2019. 
   

7. Dispozice s majetkem obce – 
projednání dohody vlastníků 
pozemků v nové zástavbě obce 
Javorník lokalita Z1 o převodu 
pozemků na obec Javorník 

- V souladu se schváleným 
Územním plánem obce Javorník 
z března r. 2012 byla zastupiteli 
obce schválena Územní studie Z1, 
Z6 Javorník z dubna r. 2017 – viz. 
usn. č. 3/2017-6 ze dne 3.7.2017. 
(Stavební lokalita Z6 je řešena 
samostatně viz. usn.č.2/2019-4 ze 
dne 4.3.2019). V rámci 
schváleného programu rozvoje 
obce, je v lokalitě Z1 nezbytné 
vybudovat místní komunikaci na 
pozemku p.č. 847/10. Částečné 
řešení bylo projednáno zastupiteli 
obce dne 17.6.2019 a schváleno 
usn. č. 4/2019-5. Z dalšího jednání 
mezi majiteli dotčených pozemků 
a obcí, je předložen níže uvedený 
návrh: 

-  Čechal Milan a David převedou 
bezúplatně obci část pozemku p.č. 
847/12 potřebnou pro výstavbu 
„točny“. 

- Pavlík Zdeněk a Marcela Pavlíková 
převedou bezúplatně obci část 
pozemku p.č. 847/9, cca 1 m podél 
obecního pozemku 847/10 délka 
cca 39 m.  

- Josef a Vlasta Dymákovi převedou 
bezúplatně na obec část pozemku 
p.č. 847/5 – roh pozemku pro 
výstavbu oblouku komunikace a 
dále cca 1 m podél obecního 
pozemku 847/10 v délce cca 38 m. 

- František Jarmer a Růžena 
Jarmerová převedou na obec 
z pozemku p.č. 847/11 1,5 m 
podél obecního pozemku v délce 
cca 31 m. 0,5 m bezúplatně, 1 m 
za úplatu v ceně 40 Kč za m

2
.  

- František Jarmer a Růžena 
Jarmerová převedou na obec 
z pozemku p.č. 847/13 1,5m podél 
obecního pozemku v délce cca 
51m. 0,5 m bezúplatně, 1 m za 
úplatu v ceně 40 Kč za m

2
.  

- Obec Javorník zajistí na své 
náklady geometrické zaměření 
nově vzniklých pozemků, 
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převáděných na obec dle výše 
předloženého návrhu. 

-  Zastupitelstvo obce schválilo 
předložené dohody o převodu 
pozemků na obec Javorník, jak je 
výše uvedeno, a zajištění 
geometrického zaměření nově 
vzniklých pozemků, převáděných 
na obec Javorník, na náklady obce 
Javorník.   
 

8. Předložení střednědobého 
rozpočtového výhledu obce 
Javorník do r. 2022, návrh 
rozpočtu obce na r. 2020 ke 
schválení  

- Starosta obce předložil  
střednědobý rozpočtový výhled 
obce Javorník do r. 2022 ke 
schválení. Současně byl předložen 
ke schválení návrh rozpočtu obce 
Javorník v paragrafovém znění na 
rok 2020.  

- Stanovisko finančního výboru 
zastupitelům obce zní: 
střednědobý rozpočtový výhled 
obce do r. 2022 a návrh rozpočtu 
obce na r. 2020 schválit. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
střednědobý rozpočtový výhled 
obce Javorník do r. 2022 a 
rozpočet obce Javorník na r. 2020. 

 
9. Projednání smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby č. IV-12-
2019100/SOBS VB/1 se spol. ČEZ 
Distribuce a.s. 
- Společnost ČEZ Distribuce a.s. 

předložila obci ke schválení 
smlouvu o budoucí smlouvě, která 
se týká položení kabelů nízkého 
napětí a připojení pro 6 rodinných 
domů v nové zástavbě obce 
Javorník v lokalitě Z1 (za 
včelínem).   

- Zastupitelstvo obce schválilo 
uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IV-12-2019100/SOBS 
VB/1, se spol. ČEZ Distribuce a.s. 
IČ: 24729035, se sídlem Děčín, 
Teplická 874/8 p.s.č. 405 02 pro 
položení kabelů nízkého napění a 

připojení pro 6 RD v lokalitě Z1. 
Současně pověřilo starostu 
k podpisu smlouvy. 
 

10. Předložení střednědobého 
rozpočtového výhledu příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Javorník do roku 
2022, rozpočtový výhled na r. 2020 ke 
schválení 
- Starosta obce předložil 

střednědobý rozpočtový výhled 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Javorník do r. 2022 ke schválení. 
Současně byl předložen ke 
schválení návrh rozpočtu dané 
organizace na rok 2020. 

- Stanovisko finančního výboru 
zastupitelům obce zní: 
střednědobý rozpočtový výhled 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
do r. 2022 a návrh rozpočtu na r. 
2020 schválit. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
střednědobý rozpočtový výhled 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Javorník do r. 2022 a návrh 
rozpočtu dané organizace na         
r. 2020 

 
11. Různé 
 
a) Schválení finančního příspěvku od 
obce Mikuleč a Kukle 
- Starosta obce informoval 

zastupitele, že je připravována 
smlouva s obcí Mikuleč a Kukle o 
poskytnutí příspěvku obci 
Javorník. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
uzavření smlouvy o finančním 
příspěvku ve výši 20.000 Kč s obcí 
Mikuleč. Současně pověřilo 
starostu k podpisu smlouvy. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
uzavření smlouvy o finančním 
příspěvku ve výši 7.000 Kč s obcí 
Kukle. Současně pověřilo starostu 
k podpisu smlouvy. 

 
b) Dispozice s majetkem obce – 
schválení směnné smlouvy pozemků 
mezi obcí Javorník a Jitkou 
Důbravovou. 
 

- V souladu se schváleným záměrem 
obce Javorník směnit pozemky 
v majetku obce Javorník p.č. 114/2  
o výměře 46m

2
 a p.č. 114/3 o 

výměře 48 m
2
, za pozemky 

v majetku Jitky Důbravové p.č. 
116/13 o výměře 2 m

2
 a p.č. 

116/14 o výměře 234 m
2
, vše v  

k.ú. obce Javorník viz. usn. 
č.6/2019-5 ze dne 7.10.2019.  

- Vlastník pozemků souhlasí se 
směnou pozemků za podmínek, že 
rozdíl plochy bude ze strany obce 
doplacen. 

- Starosta obce předložil návrh na 
schválení směnné smlouvy daných 
pozemků za daných podmínek: 
Rozdíl plochy mezi směnnými 
pozemky 142 m

2
 bude obcí 

doplacen v ceně 40 Kč za 1 m
2
, 

tedy 5.680 Kč. 
- Zastupitelstvo obce schválilo 

směnnou smlouvu pozemků p.č. 
114/2,  p.č. 114/3 v majetku obce 
Javorník za pozemky p.č. 116/13, 
p.č. 116/14 v katastru obce 
Javorník od Jitky Důbravové. 
Rozdíl plochy mezi směnnými 
pozemky bude obcí doplacen 
v ceně 40 Kč za 1 m

2
. 

 
c) Obecně závazná vyhláška o 
odpadech – stanovení ceny na rok 
2020 
- Starosta předložil ke schválení 

obecně závaznou vyhlášku obce 
Javorník č.2/2019 s doporučením, 
aby byla na rok 2020 stanovena 
výše poplatku pro obyvatele ve 
výši 630 Kč. 

- Protinávrh byl předložen na 
zachování výše poplatku 600 Kč na 
obyvatele. 

- Zastupitelstvo obce neschválilo 
protinávrh. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
obecně závaznou vyhlášku obce 
Javorník č. 2/2019 o místním 
poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu na r. 2020, 
ve výší poplatku pro obyvatele  
630 Kč.

 

 

                                                                          

 

 
 

Vánoce se nezadržitelně blíží! 

https://search.seznam.cz/?aq=0&ctx=uGGzlmu4L5dCX9d8mrCJtuakPKPYLv-KtnPmA78l65JHJbzWVvpHDCuf4OB6IkNumZrdWYdUZbKLHBh_o2IcoQ&q=v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD+dekorace&sourceid=web&thru=hint-pasovec
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Z akcí v obci 
 

Strašidýlkování 2019 
 
V sobotu 9. listopadu se v Březince 
uskutečnilo tradiční Strašidýlkování. 
Povedené akce se zúčastnilo kolem 80 
dětí a několik desítek dospělých. Děti 
byly v různých maskách i 
s vydlabanými dýněmi a svíčkami. A za 
tmy pouze za pomoci svíček 
absolvovaly připravenou trasu přes 
louku a dále lesem, kde se setkaly 
s řadou překvapení. Pro všechny 
zúčastněné bylo zajištěno i 
občerstvení – teplý čaj, párky 
v rohlíku, klobásky na ohni a dospělým 
svařené víno, káva či grog. Z atmosféry 
bylo zřejmé, že  byli všichni účastníci 
spokojení.
       Opékané klobásky chutnaly… 
 
 

Rozsvěcení vánočního javoru 

 
V sobotu 30.11.2019 se 
uskutečnilo již pošesté 
"Rozsvěcení vánočního javoru".  
I letos to byla velmi povedená 
akce, které se zúčastnilo kolem 
200 návštěvníků. Celá akce byla 
zpestřena vystoupením dětí 
zdejší ZŠ a MŠ (živý betlém). 
Škola také připravila jarmark 
vlastních výrobků. Výnos z jejich 
prodeje bude věnován onkologii 
v Brně. 
Javornické ženy připravili pro 
všechny účastníky vánoční 
přáníčka s perníčky, čaj pro děti a grog pro dospělé.

 
 

Vánoční koncert – soubor Červánek 

 
Svitavský pěvecký soubor Červánek vystoupil i letos v Javorníku na 
adventním koncertě. Přispěl tak k příjemné předvánoční náladě. 
Návštěvníci slyšeli několik tématických bloků písní. Např. písně 
z filmového muzikálu Starci na chmelu či vánoční písně a koledy. A 
k dobré náladě přispěl i tradiční javornický punč. Na fotografii 
starosta zahajuje koncert souboru, který vystoupil pod vedením Karla 
Saxe (na fotografii bohužel není vidět). 
 
 
 
 

KDO CHCE, TAK SE BAVÍ 
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Vánoční klub důchodců 

 
Na titulní straně občasníku informujeme o letošním vánočním klubu 
důchodců, na kterém se senioři dobře bavili. Vyvrchlením setkání je vždy 
bohatá tombola, do které přináší dárky všichni zúčastnění. Kolik kdo přinese 
dárků, tolik dostane losů. Takže každý vyhrává a navíc se losují ještě 
sponzorské dárky – letos od firem Nopek Svitavy, Qanto Svitavy a Česká 
spořitelna. Na fotografii vybírá dárek hlavní organizátor losování tomboly 
Josef Jandera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vítání občánků 

 
Počet obyvatel obce se pomalu, ale jistě, zvyšuje. 
Letos proběhlo již druhé Vítání občánků. V lednu 
jsme uvítali dva nové občánky a v sobotu 14.12. tři. 
Byli to Stella Bártová, Matyáš Menšík a Anna 
Svobodová. Příjemnou atmosféru pomohly vytvořit 
javornické děti svým kulturním vystoupením. Patří 
jim za to poděkování. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vánoční koncert – Franta Černý s přáteli 

 
Velké překvapení čekalo na 
návštěvníky letošního koncertu        
14. prosince, když se mezi hudebníky – 
tradičními přáteli F. Černého – objevil 
tentokrát i Karel Holas. Ten je spolu 
s Fr. Černým klíčovou osobností 
populárního Čechomoru. Návštěvníci 
koncertu si tak přišli na své. A i na 
tomto adventním koncertu přispěl 
k výborné předvánoční atmosféře 
tradiční javornický punč. 
A druhý den, v neděli 15.12., jsme 
mohli oba protagonisty vidět 
s Čechomorem v přímém přenosu 
v České televizi na adventním 
koncertu z Prahy.
 

Kolik kdo přinese dárků, tolik dostane losů.  Takže 
každý vyhrává a navíc se losují ještě sponzorské 
dárky. 

Přejme si společně, ať všechny děti 
vyrůstají ve zdraví a klidném 
rodinném prostředí. 
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Mohlo by vás zajímat 
 

Prodej stolů ze ZŠ 

 
V ZŠ jsou k prodeji připraveny čtyři stoly. Cena by měla být pouze 
symbolická. Stoly jsou vhodné jako psací stoly a k umístění počítače  
a monitoru. 
Všechny stoly jsou ve velmi dobrém stavu. 
Zájemci mohou bližší informace získat u starosty či ředitele Základní 
a mateřské školy. 
 

Úprava ceny vodného a stočného 

 
Od 1.1.2020 dojde k navýšení ceny 
vodného a stočného. Vodné se týká 
všech občanů obce a stočné pouze 
těch, kteří jsou napojeni v lokalitě U 
Jelena na kanalizaci do Svitav. Protože 
od 1.5.2020 dojde ke změně sazby 
DPH u obou položek z 15 % na 10 %, 
budou ceny za 1 m

3
 vč. DPH v příštím 

roce následující: 
Vodné bude do 30.4.2020 ve výši 
38,85 Kč a od 1.5.2020 se sníží na 
37,16 Kč. Letošní cena byla 37,98 Kč. 

Stočné bude do 30.4.2020 ve výši 
44,31 Kč a od 1.5.2020 se sníží na 
42,38 Kč. Letošní cena byla 43,38 Kč. 
Pro zajímavost uvádíme, že průměrná 
roční spotřeba vody na jednoho 
obyvatele v rámci Skupinového 
vodovodu Svitavy činí cca 32 m

3
. 

A ještě informace pro majitele septiků 
a jímek.  
Pokud si necháte pravidelně vyvážet 
jímku na ČOV v Hradci n.Sv. (provozuje 
Vodárenská Svitavy s.r.o.), je cena za 
1m

3
 27,32 Kč vč. DPH + doprava.  

U vyvážení septiku je cena 437 Kč za   
1 m

3
 + doprava. Zde je předpoklad 

vyvezení husté nezpracované části, 
což se provádí 1x za delší dobu. 
Zpracování na ČOV je komplikovanější.

 

A jaký je vývoj cen vodného a stočného vč. DPH v letech 2016 – 2020? 
 

Cena vč. DPH Rok 2016 
(15 % DPH) 

Rok 2017 
(15 % DPH) 

Rok 2018 
(15 % DPH) 

Rok 2019 
(15 % DPH) 

Rok 2020 
do 30.4.2020 
(15 % DPH) 

Rok 2020 
od 1.5.2020 
(15 % DPH) 

Vodné 34,04 35,50 35,50 37,98 38,85 37,16 

Stočné 41,58 41,58 42,44 43,38 44,31 42,38 

Celkem 75,62 77,08 77,94 81,36 83,16 79,54 

 

A jak to bude s odpady v r. 2020? 

 
Svozy nebezpečného odpadu jsou 
prostřednictvím společnosti LIKO 
Svitavy a.s. zajišťovány 2x ročně vždy 
v pátek od 15:30 ze všech tří 
svozových míst, které jsou pod kaplí, 
před prodejnou a u Březinky. Termíny 
jsou na příští rok již stanovené, a to 
29.5.2020 a 2.10.2020. Připomínáme, 

že v dané termíny jsou v obci vždy na 
víkend přistavovány kontejnery na 
velkoobjemový odpad. 
Pozor! Od 1.1.2020 budou na třech 
svozových místech nově černé nádoby 
(popelnice) na jedlé oleje a tuky. 
V černé nádobě je otvor na vkládání 

olejů a tuků, které je potřeba před 
vložením uzavřít v plastových lavích! 
Cena za svoz a likvidaci odpadů je pro 
rok 2020 v Javorníku 630 Kč za osobu. 
Platit lze i bankovním převodem 
(internetovým bankovnictvím) na BÚ 
1283335349/0800 a jako variabilní 
symbol uvádějte číslo popisné.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VE ZKRATCE 

Ceny vč. DPH pro rok 2020: vodné 38,85 Kč a od května 37,16 Kč, stočné 44,31 Kč a 
od května 42,38 Kč a nakonec za svoz a likvidaci odpadů 630 Kč za osobu. 
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Kdo slaví tentokrát? 
 

No přeci Ježíšek! 

 
Všechny jubilanty r. 2019  
jsme již uvedli v minulých 
vydáních Občasníku 
(kromě těch, co se 
zveřejněním nesouhlasí). 
Ale málem bychom 
zapomněli na Ježíška, 
který se 24.12. objeví ve 
všech domácnostech a 
rodinách (alespoň 
doufáme). I když nemá 
sice kulatiny, ale od 80 let 
zveřejňujeme oslavence 
každý rok, tak si to Ježíšek 
jistě zaslouží. 
 
 
 

 
 

A co na závěr r. 2019? 
 

PF 2020 

 
Vážení spoluobčané,  
rok 2019 se blíží ke svému závěru. Je 
zvykem, že se v tomto období hodnotí, 
jak byl rok úspěšný či nikoli. Vnímám 
Váš zájem o dění v obci a vážím si 
každé Vaší zpětné vazby. Ať je 
pozitivní nebo negativní. Ale 
hodnocení chodu obce ponechám na 
Vás. 
Pro mne tento čas znamenal a 
znamená seznamování se s novým 
prostředím a pohyb ve fázi příprav 
různých projektů, které se v obci 
teprve, věřím, uskuteční.  

Vše by to ovšem nebylo možné bez 
podpory místostarostky a zastupitelů 
obce, bez vytvořeného pevného a 
spolehlivého zázemí od pracovníků 
úřadu, jakož i bez nezištné pomoci 
členů komisí a spolků obce. Děkuji. 
 
Dovolte mi, abych Vám popřál 
příjemné prožití vánočních svátků, aby 
se Vám splnily všechny Vaše sny a 
přání. Nový rok přivítejme důstojně. 
Současně si ponechme v duši kousek 
tajemna, co nám ten rok 2020 přinese. 

 
Josef Juřík, starosta

 

 

JUBILANTI 

Ježíšku, víme, že jsi rád, když můžeš každý rok 24. 
prosince navštívit pokud možno každého z nás, což je 
pro Tebe největší oslava. Přejeme Ti tedy plno sil, abys 
stihnul k nám všem přiletět. 

SLOVO STAROSTY 
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http://toybox.cz/komiks/2014/12/jezisek-byl-squatter-a-reznik-s-myslivcem-k-jeslickam-nikdy-nedojdou/

