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Poznáte, kde je toto místo? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Obecní knihovna po loňské úspěšné soutěži přichází s dalším kvízem. 
Bližší informace jsou uvedeny v samostatném příspěvku. 
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Zápisy ze zasedání  
 

12.4.2021

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 L. Bednáře a   
E. Juříkovou. 
 

4. Projednání výsledku prověření 
likvidace splaškových vod v obci, 
provedenou ze strany MěÚ 
Svitavy, odboru životního 
prostředí  

- V průběhu r. 2020 provedl MěÚ 
Svitavy, odbor životního prostředí, 
jednání s vlastníky nemovitostí 
v obci Javorník ve věci způsobu 
likvidace splaškových vod. Zpráva 
o výsledku jednání je nedílnou 
součástí zápisu ze zasedání a je 
k dispozici k nahlédnutí na OÚ 
Javorník.   

- Zpráva obsahuje informaci ke 
způsobu likvidace splaškových 
vod. V souladu s Vyhláškou č. 
268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavbu, musí být 
stavby podle druhu a potřeby 
napojeny na kanalizaci pro 
veřejnou potřebu, pokud je to 
technicky možné a ekonomicky 
přijatelné. V opačném případě je 
nutno realizovat zařízení pro 
zneškodňování nebo akumulaci 
odpadních vod. 

- Pro případ, kdy je veřejná 
kanalizace technicky nedostupná, 
je povinností vlastníka nemovitosti 
zvolit jednu z možností řešení 
odkanalizování objektu, které je 
v souladu se zákonem: 

- Jímka na vyvážení 
- Čistírna odpadních vod 
- Septik se zemním filtrem 

- V návaznosti na zjištěný stav bude 
vodoprávní úřad Svitavy, 
v návaznosti na ochranu 
povrchových vod a podzemních 
vod, nucen v r. 2021 přistoupit 
k řešení nápravy nepovolených 
nakládání se splaškovými vodami. 

- Starosta obce navrhuje zaslat MěÚ 
Svitavy, odboru životního 
prostředí, písemné stanovisko 
obce Javorník ke zprávě 
v následujícím znění: 

- Obec Javorník je nakloněna 
myšlence veřejné kanalizační sítě 
v obci. Ve strategickém plánu 
rozvoje obce Javorník pro období 
od r. 2021 do r. 2031 obec plánuje 
věnovat se tomuto tématu. 

- Dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), resp. Vyhlášky č. 
268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, je 
odkanalizování objektu zákonným 
způsobem povinností vlastníka. Do 
vybudování veřejné kanalizační 
sítě v obci je povinen vlastník 
stavby realizovat zařízení pro 
zneškodňování nebo akumulaci 
odpadních vod, tedy zvolit jednu 
z možností řešení odkanalizování 
objektu, která je v souladu se 
zákonem. 

- Obec zde upozorňuje na 
nejednotnost ve vydaných    
stanoviscích  z  Pardubického kraje 
a Krajského úřadu, odboru 
životního prostředí a zemědělství, 
týkajících se jednotné veřejné 
kanalizační sítě pro obec Javorník. 

- V plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací Pardubického kraje, 
Javorník, karta obce: 05786_01 z r. 
2004, krajské zastupitelstvo 
schválilo návrh vybudovat v obci 
Javorník jednotnou kanalizaci o 
profilu DN 300-600 o délce 4,3 km. 
Na síti bude odlehčovací komora a 
1 čerpací stanice s výtlakem 80m. 

-  Z vyjádření Krajského úřadu, 
odboru životního prostředí a 

zemědělství, ze dne 30.8. 2017, 
pod č.j.:Kr.Ú 38390/2017, 
navržený typ jednotné kanalizace 
s odlehčovací komorou pro 
lokalitu obce Javorník není 
vhodný. Navíc tento typ kanalizace 
není podporován dotačními tituly. 

- Obec předkládala v letech 2017-
2019 Krajskému úřadu 
Pardubického kraje, odboru 
životního prostření a zemědělství, 
návrh na změnu plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací na jiný druh 
odkanalizování obce. Dne 
24.6.2019 obdržela obec od 
nadřízeného orgánu zamítavé 
stanovisko. 

- Vzhledem k tomu, že se jedná o 
výroky nadřízených orgánů obci 
Javorník, obec Javorník nemá 
pravomoc žádné korekce, či 
sjednocení vydaných výroků. Pro 
další kroky, které by obec mohla 
podniknout v této problematice, je 
jednotný názor nadřízených 
orgánů nezbytný. 

- Zastupitelstvo obce se seznámilo 
se zprávou MěÚ Svitavy, odboru  
životního  prostředí a  schválilo 
text obcí vydaného stanoviska. 
 

5. Vydání stanoviska  
k problematice odvodu 
srážkových vod z plánované 
výstavby místní komunikace 
v lokalitě Z6 – u Březinky 

- Dne 8.2.2021 na zasedání 
zastupitelstva obce starosta podal 
informaci o stavu projektové   
dokumentace   k  výstavbě 
komunikace v lokalitě Z6 a 
k požadavkům k doplnění 
projektové dokumentace ze strany 
MěÚ Svitavy, odboru výstavby. 

- Dne 25.2.2021 vyzval MěÚ Svitavy, 
odbor životního prostředí, obec 
k dalšímu doplnění podkladů. 
Zájmová oblast byla opět rozšířena 
o odvody vody v celém úseku 
z plochy nad novou komunikací, 
úsek nové plánované komunikace 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 



 

3 
 

až po odtok do otevřeného koryta 
pod hájenou. To znamená další 
propočty a studie, týkající se 
změny nově vzniklých odtokových 
poměrů povrchové vody z celé 
zájmové lokality, z důvodu 
výstavby nové komunikace. 

- Propočty ukazují, že původní 
meliorační potrubí, res. potrubí o 
průměru 400 mm je kapacitně 
nevyhovující. Pro odvod vody 
bude muset být kapacita zvýšena. 
To by znamenalo několik možností 
řešení, zejména: 

- 1) Legalizace starého melioračního 
potrubí vedoucího k přirozenému 
toku pod hájenkou a jeho 
převedení do majetku obce, 
následně potrubí vyměnit za nové. 

- 2) Odvod dešťové vody 
z komunikace vést novým potrubí 
v celém úseku od nové výstavby až 
do přirozeného toku pod hájenkou 
po obecním pozemku p.č.717/2, 
p.č. 523/22 a státním pozemku, 
p.č. 523/20. 

- 3) Odvod dešťové  vody  
z komunikace -  z části novým   
potrubím p.č. 717/2  a z části po 
povrchu obecního pozemku p.č. 
523/22 (pod RD p. Doskočila) a 
státního pozemku p.č. 523/20 do 
přirozeného toku pod hájenkou. 

- 4) Odvod dešťové vody 
z komunikace vést novým 
potrubím v úseku od nové 
výstavby po obecních pozemcích 
p.č. 717/2, p.č. 523/19, p.č. 
523/21 podél stávající komunikace 
p.č. 1228/1, odvést vodu do 
potrubí vedoucího od rybníčku a 
stávajícím potrubím do 
přirozeného toku pod hájenkou. 

- Hydrogeologický posudek hovoří o 
nevhodnosti lokality na vsakování. 

- Za daných okolností nelze 
predikovat žádný termín, ke 
kterému by obec mohla získat 
stavební povolení. 

- Starosta upozorňuje na 
nevyjasněné majetkové poměry 
starého melioračního potrubí, bod 
č.1), které není nikde zapsáno. 
Zároveň upozorňuje na, dle jeho 
názoru, nebezpečí spojené 
s legalizací a převodem na obec. 
Tímto by obec byla odpovědná i za 
tok případně znečištěné vody, 
které by tudy mohly protékat 
v důsledku možného znečištění 
z objektů starých budov 
zemědělské výroby. Budovy jsou 
v majetku soukromých osob.  

- Starosta obce navrhuje jít 
variantou vést nové potrubí po 

obecních pozemcích v pořadí: č. 4 
a č. 3. Ty by mohly znamenat 
nejmenší ekonomické zatížení pro 
obec. Pokud by nebyly vhodné 
zejména v důsledku nemožnosti 
umístění potrubí podél stávající 
komunikace, pro jiné sítě v místě, 
resp. sklonu terénu, jít variantou č. 
2. Přesné rozhodnutí nelze učinit, 
jelikož nejsou známy přesné 
propočty. Ty budou moci být 
učiněny až po geodetickém 
zaměření úseků.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
směřovat doplnění projektové 
dokumentace variantou v pořadí č. 
4, 3 – pokud by nebyly vhodné, 
vše směřovat do varianty č.2 
nového potrubí. 

 
6. Plnění rozpočtu obce k 31.3.2021, 

rozpočtové opatření č. 1/2021 
- Zastupitelé obce byli starostou 

seznámeni s výkazem pro 
hodnocení plnění rozpočtu obce 
Javorník k 31. 3. 2021  Fin 2-12M. 

- Na roční rozpočet příjmů ve výši 
7.102.000 Kč je skutečnost   
2.008.342,99 Kč. 

- Na roční rozpočet výdajů ve výši 
7.102.000 Kč je skutečnost   
1.890.987,09 Kč. 

- Saldo hospodaření je 117.355,90 
Kč.  

- Zastupitelstvo obce vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu obce k 
 31. 3  2021. 

- Současně zastupitelstvo schválilo 
rozpočtové opatření č. 1/2021. 
 

7. Žádost o změnu územního plánu 
(ÚP) obce Javorník 

- Starosta obce předložil žádost  Bc.  
Lindy Vrabcové, byt. Javorník ev.č. 
15, 568 02 Svitavy, o změnu ÚP 
obce Javorník, pro pozemek p.č. 
718/7.  V současné době je 
daný pozemek veden 
v lokalitě – RZ-rekreace-
zahrádkové osady. Žádost 
směřuje na změnu vedení 
pozemku na lokalitu - BV -
bydlení – v rodinných 
domech – venkovské.  

- Zastupitelstvo obce 
neschválilo provést 
změnu ÚP obce Javorník. 

 
8. Různé 
a) Projednání žádosti o finanční 

příspěvek Svaz postižených 
civilizačními chorobami v ČR z.s. 
Základní organizace ve Svitavách 

- Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR z.s., základní 

organizace ve Svitavách, 
Wolkerova alej 92/18 Svitavy, 
požádala obec o finanční 
příspěvek ve výši 2.000 Kč.   

- Zastupitelstvo obce schválilo 
finanční příspěvek společnosti 
Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR z.s., základní 
organizace ve Svitavách, 
Wolkerova alej 92/18 Svitavy, 
finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč 
a pověřilo starostu k podpisu 
smlouvy o poskytnutí financí. 

 
b) Projednání žádosti o finanční 

příspěvek Záchranná stanice 
Zelené Vendolí 

- Záchranná  stanice  Zelené  
Vendolí  požádala obec o finanční 
příspěvek. 

- Starosta obce předložil návrh výše 
finančního příspěvku na 1.000 Kč.   

- Zastupitelstvo obce schválilo 
finanční příspěvek společnosti 
Záchranná stanice Zelené Vendolí 
ve výši 1.000 Kč. Současně 
pověřilo starostu k podpisu 
smlouvy o poskytnutí financí. 

 
c) Smlouva s Městskou knihovnou 

ve Svitavách 
- Městská knihovna ve Svitavách, 

Wolkerova alej 92/18, Svitavy, 
nabídla obci Javorník uzavření 
smlouvy o sdružování prostředků 
na nákup výměnného fondu pro 
knihovny v regionu Pardubice. 
Doba trvání smlouvy je stanovena 
od 1.1.2021 do 31.12.2021. 
Součástí smlouvy je poskytnutí 
finančního příspěvku ze strany 
obce Javorník. 
V rámci schváleného rozpočtu 
obce na r. 2021 je navržen fin. 
příspěvek ve výši 2.000 Kč. 
 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
uzavření smlouvy dle výše 
uvedených kritérií včetně výše 
finančního příspěvku. Současně 
pověřilo starostu k podpisu 
smlouvy. 
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d) Informace k problematice 
průchodnosti kolem lesa v severní 
části extravilánu obce 

- Starosta obce informoval o 
zhoršených podmínkách 
průchodnosti pro chodce nebo 
cyklisty mezi soukromými 
pozemky a lesním porostem 
v pásu v severní části extravilánu 
obce. Pozemky p.č. 259/22 a p.č. 
259/7, které tvoří průchodový pás, 
jsou zarostlé náletovými 
dřevinami. Problémem zůstává 
skutečnost, že uvedené pozemky 
jsou v majetku státu.  

- Starosta obce dále informoval, že 
obec stát (Státní pozemkový úřad), 
již v minulosti oslovila, aby se 
problematikou zabýval, popř. 
předal předmětné pozemky obci 
do nájmu. Obě žádosti se 
nesetkaly s pozitivním výsledkem. 
Pro zlepšení situace bude nejspíše 
muset obec nalézt vhodné řešení, 
které učiní ve vlastní režii. Situace 
bude i nadále monitorována. 

- Zastupitelé informaci vzali na 
vědomí. 

 
e) Směrnice pro stanovení kritérií 

pro přijímání dětí k předškolnímu 
vzdělávání do ZŠ a MŠ Javorník 
pro školní rok 2021/2022. 
Podmínky přijetí dítěte k plnění 
povinné školní docházky do ZŠ a 
MŠ Javorník pro školní rok 
2021/2022 

- Ředitel Základní školy a Mateřské 
školy Javorník, okres Svitavy, 

předložil ke schválení zřizovateli 
neziskové organizace ZŠ a MŠ 
Javorník okres Svitavy dokumenty: 

- 1) Směrnice pro stanovení kritérií 
pro přijímání dětí k předškolnímu 
vzdělávání ZŠ a MŠ Javorník pro 
školní rok 2021/2022. 

- 2) Podmínky pro přijetí dítěte 
k plnění povinné školní docházky 
do ZŠ a MŠ Javorník, okres Svitavy, 
pro školní rok 2021/2022.  
Dokumenty jsou nedílnou součástí 
zápisu ze zasedání zastupitelstva 
obce. 

- Zastupitelstvo obce schválilo oba 
dokumenty. 

 
f) Žádost spol. Lidé v lese z.s. o 

změnu ke smlouvě o výpůjčce 
objektu Střelnice 

- Starosta obce předložil žádost 
spol. Lidé v lese z.s., se sídlem 
Čistá 412, o možnost pronajímat 
objekt Střelnice (viz. následující 
snímek) v době, kdy jej samy 
nevyužívají.  

- Současná pandemická situace jim 
neumožňuje provoz lesní školky a 
společnost je bez finančních 
prostředků. Pronájem by měl být o 
víkendech neziskovým 
organizacím, které vyvíjejí 
obdobnou činnost, jako spol. Lidé 
v lese z.s. 

- Po provedené diskusi 
zastupitelstvo obce neschválilo  
žádost o změnu ke smlouvě o 
výpůjčce objektu Střelnice. 

 
 

 
 
g) Schválení dodatku č. 1 ke 

smlouvě o dílo – revitalizace malé 
vodní nádrže 

- Starosta obce informoval, že 
oprava rybníčku byla dnem 
31.3.2021 ukončena. Drobné 
terénní úpravy, které byly v zápise 
o závadách, byly k datu zasedání 
zastupitelstva odstraněny.  

- Vysoutěžená cena díla 
1.119.839,58 Kč byla snížena na 
konečnou cenu 1.019.607,79 Kč. 

- Z tohoto důvodu byl předložen ke 
schválení dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo ze dne 14.10.2020. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze 
dne 14.10.2020. Současně 
pověřilo starostu obce k podpisu 
daného dodatku. 

 

7.6.2021 
 
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                          
K. Matušovskou a M. Jankovou. 
 

4. Dispozice s majetkem obce – 
záměr pronájmu obecních 
pozemků 

- V souladu se současným 
způsobem užívání obecních 
pozemků p.č. 1234/14 a p.č. 
1234/16 v k.ú. obce Javorník byla 

obcí uzavřena nájemní smlouva 
s Janem Kloudou, byt Javorník č.p. 
76. Nájemní smlouva zanikla. 

- Nový záměr dispozice s majetkem 
obce byl vyvěšen od 26.4.2021 do 
17.5.2021.  

- Zastupitelstvo  obce schválilo 
pronajmout výše uvedené obecní 
pozemky uchazeči Janu Kloudovi, 
bytem Javorník 76. 
 

5. Výběr zhotovitele díla odizolování 
základů a odvod dešťové vody u 
budovy ZŠ Javorník 

- Obec Javorník dne 31.3.2021 
vypsala výzvu k podání cenových 
nabídek na zhotovitele díla 
odizolování základů budovy ZŠ 
Javorník. Podklady k vypsané 
výzvě jsou k dispozici na OÚ. 
Osloveny byly společnosti: 

- DTJH-Group s.r.o., Kostelní 39, 
Chornice, IČ: 29285119. 

- Stavební a řemeslnické práce Jan 
Klouda, Javorník 76, 568 02 
Svitavy, IČ: 08276307. 

- FD-Group s.r.o., Roháčova 145/14, 
Praha 3, IČ: 26096021. 

- Cenovou nabídku podala firma: 
- Stavební a řemeslnické práce Jan 

Klouda, Javorník 76, ve výši 
224.830 Kč s DPH.                                                                                               

- Hodnotícím kritériem byla nejnižší 
cena zhotovení díla za dodržení 
všech zákonných norem. Přesto, 
že byla podána pouze jedna 
cenová nabídka, dle provedeného 
předběžného neformálního 
průzkumu ceny za vyhotovení díla 
v požadovaném rozsahu, 
předložená cenová nabídka 
nevybočuje z místně obvyklé ceny.  
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- Starosta obce doporučil 
zastupitelům obce schválit 
cenovou nabídku firmy Stavební a 
řemeslnické práce Jan Klouda a 
firmu vybrat jako zhotovitele 
předmětu díla. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
firmu Stavební a řemeslnické 
práce Jan Klouda, Javorník 76,   
568 02 Svitavy, IČ: 08276307, 
zhotovitelem žádaného díla. 

 
6. Plnění rozpočtu obce k 31.5.2021 
- Zastupitelé obce byli starostou 

seznámeni s výkazem pro 
hodnocení plnění rozpočtu obce 
Javorník k 31. 5.2021  Fin 2-12M. 

- Na roční rozpočet příjmů po 
konsolidaci ve výši 7.442.157 Kč, je 
skutečnost 2.829.511,02 Kč. 

- Na roční rozpočet výdajů po 
konsolidaci ve výší 7.412.206 Kč je 
skutečnost 2.913.172,82 Kč. 

- Saldo hospodaření je  - 83.661,80 
Kč.  

- Zastupitelstvo obce vzalo na 
vědomí bez výhrad plnění 
rozpočtu obce k 31. 5.2021. 
 

7. Předložení závěrečného účtu obce 
Javorník a příspěvkové organizace 
ZŠ a MŠ Javorník, přezkoumání 
hospodaření obce Javorník za r. 
2020 

- Závěrečný účet obce Javorník a 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Javorník za rok 2020 byl řádně 
vyvěšen na úředních deskách 
obce. 

- Obec hospodařila v r. 2020 
s kladným saldem 3.069.000 Kč. 
Konečný zůstatek na účtech obce 
se tak navýšil k 31.12.2020 na 
8.737.237,74 Kč.                                                                              

- Příspěvková organizace ZŠ a MŠ 
Javorník v r. 2020 hospodařila 
s kladným saldem 1.374,11 Kč. 
Hospodářský výsledek je navržen k 
převedení do rezervního fondu.                                                                                        

- Současně zastupitelé obce byli 
seznámeni se zprávou nezávislého 
auditora Pardubického kraje o 
výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Javorník za rok 
2020. Přezkoumání proběhlo ve 
dnech 17.12.2020 jako dílčí a 
17.5.2021 jako konečné. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
závěrečný účet obce za rok 2020 a 
vyjadřuje souhlas s celoročním 
hospodařením obce bez výhrad. 
Zastupitelstvo obce schválilo 
účetní závěrku obce za rok 2020, 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Javorník za rok 2020 a převod 

hospodářského výsledku do 
rezervního fondu v plné výši 
1.374,11 Kč. 

 
8. Různé 
 
a) Projednání žádosti o poskytnutí 

finančního příspěvku Charitě 
Svitavy 

- Charita Svitavy, se sídlem 
Hřbitovní 1, Svitavy, rozjíždí nově 
vznikající službu občanům v oblasti 
domácí ošetřovatelské a paliativní 
péče (péče o umírající pacienty 
v jejich domácím prostředí). Obec 
Javorník je rovněž zahrnuta do 
oblasti působnosti této služby. 
Služba je hrazena z prostředků 
Všeobecné zdravotní pojišťovny. 
Nákup prvotního základního 
vybavení je nezbytné zakoupit 
z prostředků Charity Svitavy.  
Z tohoto důvodu byla požádána 
obec o poskytnutí finančního daru 
ve výši 50.000 Kč.   

- Zastupitelstvo obce schválilo 
finanční dar organizaci Charita 
Svitavy, Hřbitovní 1,  Svitavy ve 
výši 50.000 Kč a pověřilo starostu 
k podpisu smlouvy o poskytnutí 
financí. 

 
b) Informace z jednání o řešení 

způsobu likvidace splaškových 
odpadních vod v obci Javorník 

- Dne 1.6.2021 proběhla na MěÚ 
Svitavy schůzka zástupců obce 
Javorník (starosta, místostarostka, 
Ing. Pulda), MěÚ Svitavy, odbor 
životního prostředí (p. Antoš, p. 
Košňar, pí. Bílá) Pardubického 
kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství (pí. Skořepová) a 
Povodí Moravy s.p. (pí. Kopřivová), 
týkající se nalezení řešení způsobu 
likvidace splaškových odpadních 
vod v obci. 

- Všichni zúčastnění se shodli, že 
nejvhodnějším způsobem je 
vybudování kanalizace, napojující 
se na centrální čistírnu v Hradci 
nad Svitavou. 

- Starosta obce upozornil na několik 
objektivních faktorů, které obec 
při případné výstavbě kanalizace 
sama není schopna zajistit, 
zejména:  

- Zásadní faktorem je, že za 
současných podmínek a dle 
obecně známých cenových relací 
pro výstavbu kanalizací obec není 
schopna ufinancovat tak náročný 
projekt, a to ani za poskytnutí 
běžně vypisovaných dotačních 
titulů. Je nutné počítat i s fin. 

náklady spojenými s opravami 
rozbitých komunikací, případným 
výkupem potřebných pozemků či 
platbou věcných břemen, finance 
na samotný provoz kanalizace. Dle 
názoru starosty bez zajištění a 
garantování financování např. 
Pardubickým krajem či městem 
Svitavy kanalizaci nebude možné 
v obci vybudovat. 

- V Plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací, schváleným krajským 
zastupitelstvem Pardubického 
kraje je pro obec Javorník 
schválena nevhodná kanalizace. Je 
nutné, aby Zastupitelstvo 
Pardubického kraje změnilo tento 
dokument a byla schválena 
kanalizace, která by odpovídala 
krajinné oblasti obce. (Bez souladu 
s tímto dokumentem nelze čerpat 
dotační tituly ani na případné 
přípravné projektové práce).  

- Není jasné, jaký typ kanalizace je 
pro lokalitu obce vhodný, zda: 

- Celková gravitační kanalizace 
(vyšší vstupní náklady na 
vybudování, nejnižší náklady na 
provoz). 

- Částečná gravitační kanalizace 
s přečerpávací stanicí v nejnižším 
bodě obce a napojení do již 
stávající kanalizace (vyšší vstupní 
náklady na vybudování, nižší 
náklady na provoz). 

- Tlaková kanalizace (nižší náklady 
na vybudování, nejvyšší náklady 
na provoz). 

- Na schůzce byl podán ze strany 
obce návrh částečného řešení 
současné situace. Obec v rámci 
svých finančních možností zajistí 
studii proveditelnosti (analýzu) 
kanalizace v obci. Ta by měla 
obsahovat zejména odpovědi, jaký 
typ kanalizace by pro obec byl 
nejvhodnější, zejména s ohledem 
na podloží obce, její umístění 
v terénu, odhad ceny díla, odhad 
platby stočného. Z tohoto důvodu 
byl osloven Ing. Pulda Josef. který 
nabídku obce k vypracování 
potřebné studie přijal. 

- Následně musí proběhnout 
projednání výsledků této studie 
Zastupitelstvem Pardubického 
kraje a s tím je spojena změna 
Plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací. 

- Další otázky v současné chvíli nelze 
zodpovědět. Rovněž nelze sdělit 
časový horizont, kdy budou 
navržené kroky dokončeny.  
Předmětné kroky je nezbytné 
chápat jako určitý základní 
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stavební kámen, na kterém je 
třeba pokračovat v jednáních.  

- Pro občany obce vše znamená, že 
je potřebné likvidovat splaškové 
odpadní vody stejným způsobem, 
jako do současnosti. To znamená 
v souladu se Zákonem č. 254/2001 
Sb o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), resp. 
Vyhlášky č. 268/2009 Sb, o 
technických požadavcích na 
stavby. ( viz usnesení č. 2/2021-4 
ze zasedání zastupitelstva ze dne 
12.4.2021). 

- Zastupitelstvo obce vzalo 
informaci na vědomí a schválilo 
oslovit Ing. Puldu k vypracování 
potřebné studie za výše uvedeným 
účelem. 

 
c) Projednání současného stavu 

řešení majetkových vztahů 
objektu sportovního areálu 
Březinka 

- Starosta obce informoval 
zastupitele o situaci ohledně 
řešení vyjasnění vlastnických 
vztahů v areálu Březinka. Sdělil, že 
vlastník pozemků p. Komorous s 
obcí nekomunikuje. Na písemné 
výzvy k jednání neodpověděl. 
Obec vlastní dokumenty, které 
zakládají právní názor, že obec je 
vlastníkem stavby sportovního 
areálu na jeho pozemcích, to 
znamená, jak chaty postavené na 
st. p. č. 203, tak práva užívat 
pozemky p. Komorouse p.č. 712/3, 
712/8, 712/7 v režimu sportoviště 
a rekreační plocha.  

- Vzhledem k tomu, že v současné 
době se jeví situace, že dohoda 
mezi obcí a vlastníkem pozemků 
není možná, obec se připravuje na 
soudní jednání. Z tohoto důvodu 
byla oslovena advokátka Mgr. Jana 
Zwyrtek Hamplová, která právní 
zastoupení obce v předmětné věci 
přijala. Mgr. Jana Zwyrtek 
Hamplová je právničkou, působící 
ve Svazu měst a obcí. Zastupuje 
obce, kraje v obdobných sporech. 
Je vyhlášena jako právnička roku 
2019 pro správní právo. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
připravovaný postup řešení 
majetkových vztahů ve 
sportovním areálu Březinka. 

 
d) Informace ke zpracovávání 

podkladů pro kolaudaci 
stavebních prací na obecním 
rybníčku 

- Po dokončených stavebních 
opravách rybníčku probíhá 

geodetické zaměřování 
skutečného stavu rybníčku. Je 
nezbytné nechat vyhotovit 
provozní a manipulační řád, 
protokol o použití sedimentů, 
legalizace odtokového potrubí od 
rybníčku až k volnému toku pod 
hájenkou a další dokumenty, 
nezbytné pro kolaudační řízení. 
Časovou relaci zajištění 
potřebných podkladů nelze 
odhadnout, jelikož se jedná o 
podklady, jejichž vypracování obec 
musí zadat externím odborníkům. 
Nelze je provést současně (jedno 
nelze provést bez druhého) a 
nevyhne se ani správnímu řízení, 
ve věci pasportu odtokového 
potrubí. 

- Zastupitelé informaci vzali na 
vědomí. 

 
e) Informace k projektové 

dokumentaci pro výstavbu místní 
komunikace ve stavební lokalitě 
Z6 u Březinky 

- Situace ohledně doplňování 
projektové dokumentace místní 
komunikace ve stavební lokalitě Z6 
je ve fázi geodetického 
zaměřování terénu pro výběr 
vhodné trasy vedení odtokového 
potrubí pro dešťovou vodu 
z komunikace. Vše v souladu se 
závěry schváleného postupu 
v minulých zasedáních 
zastupitelstva. Teprve po 
nezbytném zaměření a 
vypracovaném geodetickém plánu 
lze propočítat a naprojektovat 
potřebné odtokové potrubí. 

- Zastupitelé informaci vzali na 
vědomí. 

 
f) Informace k zápisu žáků do ZŠ a 

MŠ Javorník pro školní rok 
2021/2022 

- Ředitel školy předložil informaci o 
zápisu žáků do ZŠ a MŠ. 

- K zápisu do ZŠ se dostavilo 10 dětí, 
z toho u 3 bylo požádáno o odklad 
povinné školní docházky. 
Žádostem bylo vyhověno. Všech 
sedm dětí, u kterých bylo 
požádáno o přijetí do 1. ročníku, 
bylo přijato. 

- V MŠ bylo v době zápisu 10 
volných míst. Přihlásilo se 12 dětí. 
Bylo přijato 10 dětí. Jedno dítě by 
mělo v den zahájení školního roku 
1 rok, a proto nebylo na základě § 
34 odst. 1 zák. č. 561/2004 Sb. 
přijato. Další dítě nebylo přijato 
z důvodu, že nesplňovalo 
požadavek povinného očkování 

v souladu s § 50 zák.č. 258/2000 
Sb. 

- Kapacita školní jídelny. Od 
1.9.2021 bude mít MŠ 24 žáků a ZŠ 
36 žáků, strávníků 60. Kapacita 
školní jídelny je 60 osob, Kapacita 
ŠJ je dostačující.  

- Vzhledem k tomu, že ve škole je 
větší počet žáků než v minulých 
letech, je ředitelem školy 
připravován projekt na přeměnu 
ZŠ z dvoutřídky na tři třídy. To 
bude mít příznivý vliv na příjem 
financí od státu jak pro ZŠ, tak pro 
obec. Obec ve směru k ZŠ nebude 
finančně více zatížena než 
současně.  

- Současně byla ředitelem základní 
školy podána žádost na udělení 
výjimky z počtu žáků ZŠ pro školní 
rok 2021/2022 ve smyslu § 23 
odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb, o 
předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 

- Zastupitelstvo obce vzalo 
informaci na vědomí a souhlasí 
s udělením výjimky z počtu žáků 
ZŠ pro školní rok 2021/2022 ve 
smyslu § 23 odst. 4 zákona č. 
561/2004 Sb, o předškolním, 
základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
g) Dispozice s majetkem obce- 

záměr směny pozemků mezi ČR a 
obcí Javorník 

- Starosta obce předložil záměr 
požádat ČR prostřednictvím 
Státního zemědělského půdního 
fondu o směnu pozemku p.č. 
712/5. Jedná se o pozemek, který 
je součástí stavby sportovního 
areálu v Březince. Směna daného 
pozemku na obec bude v rámci 
směny za pozemek obce p.č. 
1081/37 a pozemek p.č. 894. 
Vlastnictví pozemku p.č. 712/5 je 
strategicky významné z důvodu 
možnosti rozšíření občanské 
vybavenosti ve sportovním areálu.  

- Zastupitelstvo obce souhlasí se 
záměrem směny pozemku p.č. 
712/5 z ČR na obec Javorník a 
pozemky p č. 1081/37 a pozemky 
p. č. 894 z majetku obce Javorník 
do majetku ČR. 

 
h) Darovací smlouva – Skupinový 

vodovod Svitavy 
- Skupinový vodovod Svitavy, 

dobrovolný svazek obcí, předložil 
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obci Javorník smlouvu o 
poskytnutí finančního daru ve výši 
20.000 Kč pro rok 2021. 

- Zastupitelstvo obce souhlasí 
s přijetím finančního daru ve výši 
20.000 Kč od Skupinového 
vodovodu Svitavy.  

- Současně pověřilo starostu 
k podpisu smlouvy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdo slaví tentokrát? 
 

Letošní oslavenci od května do července 

Upozornění – v minulosti jsme uváděli jubilanty od 60 do 80 po pěti letech a dále po roce. Novým nastavením 

evidence došlo k tomu, že jsme v poslední době neuváděli šedesátníky. Po upozornění provedeme nápravu, a tak 

se v dnešním vydání objevují dodatečně šedesátnícj od počátku roku. 

 
TOMÁŠ REICHELT   60 LET 
JOSEF SLÁMA   60 LET 
LIBUŠE BEDNÁŘOVÁ  89 LET 
MARIE PELIKÁNOVÁ  60 LET 
BOŽENA FEDRSELOVÁ  83 LET 
JITKA ŠKEŘÍKOVÁ   65 LET 
PAVEL KOTAS   65 LET 
MARIE FUČÍKOVÁ   85 LET 
ANNA DĚDIČOVÁ   80 LET 
ANNA ŠESTÁKOVÁ   60 LET 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na zdraví!   Poznámka: Kdo si zveřejnění nepřeje, není zde uváděn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznáte, kde je toto místo? 
 

Umíme vnímat krásy kolem sebe? 

 
Na titulní straně Občasníku je 
fotografie jednoho místa na veřejném 
pozemku v obci Javorník.  
Obecní knihovna opět vyhlašuje 
soutěž: 
 
„Poznáte, kde je toto místo?“. 

Kdo má chuť si zasoutěžit, stačí toto 
místo určit, poznat, o jakou květinu se 
jedná, a poté předat tyto informace se 
svým kontaktem na Obecní úřad do 
knihovny. Nápovědou je, že fotografie 
je ze dne 7.6.2021. Termín uzávěrky 
předání odpovědí je do pondělí 

19.7.2021. Ze správných odpovědí 
bude vylosován výherce, který obdrží 
poukázku na nákup knihy nebo knih 
v hodnotě 500 Kč. Losování proběhne 
veřejně 19. července v 17:00 h 
v obecní knihovně. 

Jarmila Boušková, knihovnice
 

Všem oslavencům 
přejeme pevné zdraví, 
radost ze života a stále 
dobrou náladu. 

JUBILANTI 

SOUTĚŽ OBECNÍ KNIHOVNY 
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Po delší době je možné se konečně setkávat 
 

Den dětí 

 
Dne 5. června proběhly v obci oslavy 
Dne dětí.  
Vše bylo ve stylu „pirátské výpravy za 
pokladem“. Celá akce byla náročná na 
organizaci a přípravu. Velká skupina 
dobrovolných organizátorů pod 
vedením předsedkyně komise pro 
mládež Aničky Krištofové si zaslouží 
poděkování za jejich práci.  

Poděkovat je také potřeba sponzorům 
Dne dětí. 
Akce s velmi bohatým programem se 
zúčastnilo přes 100 dětí a velké 
množství rodičů a dalších dospělých. 
Atraktivní novinkou letošního Dne 
byla projížďka dětí na loďkách na nově 
zprovozněném rybníčku.  

A i když to původně nebylo v plánu, 
k překvapení všech se děti dočkaly i 
oblíbené pěny.  
 
Kdo má zájem, může se podívat na 
stránky obce na Facebooku, kde 
výbornou atmosféru dokládá řada 
fotografií.

 

 
 
 
          Přiložené dvě fotografie 
          dokumentují letošní zaměření 
          Dětského dne. 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

Z AKCÍ V OBCI 
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Klub důchodců 

 
Po devíti měsících se konečně mohli 
15. června sejít zdejší senioři. Využili 
pěkného počasí a v Březince strávili 
příjemné odpoledne. Tradičně si 
připravili dobré občerstvení a 

nechybělo ani opékání výborných 
klobás. 
V úvodu přečetl Zdeněk Bouška 
děkovný dopis pozůstalých po zemřelé 
hlavní organizátorce Klubu důchodců 

Janě Krištofové a minutou ticha jí 
vzdali hold. 
Novými organizátorky Klubu důchodců 
se staly Lenka Reicheltová spolu 
s Mášou Jankovou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O čem psal Javornický občasník před 30 lety 
 

Výtah z některých příspěvků v květnovém vydání 1991 

 
Příjemná zpráva 
Cena za svážení jedné popelnice je pro r. 1991 stanovena ve výši 160 Kč (tehdy se platilo za 
popelnici, ne za občana). 
 
Den matek 
Dne 10.5.91 proběhl v ZŠ Den matek za účasti 60 občanů Javorníka, zejména maminek a 
babiček. Akci zorganizovala školská, sociální a kulturní komise ve spolupráci se ZŠ a MŠ. 
 
Kronika obce 
Novým kronikářem Javorníka se stal Vojtěch Zich, který tak naváže na kroniku, kterou zde 
zavedl kdysi bývalý pan řídící školy Paclík. 
 
Hostinec do soukroma 
Od 23.5.91 převzal hostinec Jednoty do ekonomického pronájmu pan Bedřich Kříž. Obyvatelé si slibují snížení cen a 
zkvalitnění služeb. 
 
Nové pravomoci obce 
Podle § 124 stavebního zákona č. 50/1976 Sb. přenesl Okresní úřad Svitavy na Obecní úřad Javorník tyto pravomoci: 

a) Vydávat stavební povolení na stavební úpravy jednoduchých staveb. 
b) Určovat, zda jemu ohlášené drobné stavby, stavební úpravy a udržovací práce s výjimkou udržovacích prací na 

stavebních památkách vyžadují stavební povolení, a v těchto případech stavební povolení vydávat. 
c) Přijímat ohlášení, popřípadě vydávat povolení k odstranění drobných staveb, pokud nejde o stavební památky. 
d) Povolovat informační, reklamní a propagační zařízení a nařizovat jejich odstranění. 
e) Vykonávat státní stavební dohled a kolaudovat stavby, ke kterým Obecní úřad vydal stavební povolení. 

 
Kromě uvedených přenesených pravomocí Obecní úřad: 

Z  HISTORIE 
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a) Sleduje veškerou stavební činnost v obci. 
b) Dozírá na stav staveb. 
c) Kontroluje, zda se stavby a jejich změny, terénní úpravy, práce a zařízení podle tohoto zákona neprovádějí bez 

povolení (vč. stavby chlívku, podezdívky plotu, základu skleníku či fóliáku apod.). 
d) Činí opatření předcházející rozhodnutí na úseku územního plánování a stavebního řádu. 

 
Tak to je několik příkladů z vydání Javornického občasníku před 30 lety. Jak je zřejmé, informace jsou poplatné době, ve které 
občasník vyšel.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajímavé fotografie 
 

Obraz Adama Kašpara 

 
Zasedací místnost starosty Svitav nádherně ozdobil velkoformátový obraz našeho bývalého občana Adama Kašpara, o 
kterém jsme v Občasníku již několikrát psali. Mladý, ale již velmi uznávaný umělec namaloval obraz Rosničky, jehož 
fotografii zde dokládáme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohnivá záře  
nad Javorníkem 
 
5. května byla nad Javorníkem večer  
k vidění skutečně ohnivá záře. 
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