
Zápis �. 2/2009 
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 26.2.2009 

 
Zahájení:   18.00 hodin  
Ukon�ení:  19.05 hodin 
Ov��ovatelé zápisu:  Janderová, �echal 
P�ítomni:  �echal, Havlí�ek, Bulvová, Bouška, Janderová, Bedná�, Martens, Krištofová,  
Nep�ítomni: Kašparová  
Ostatní p�ítomní:  �echalová, Boušková 
 
 
Zastupitelstvo schválilo následující program zasedání:  

1. Rozpo�et obce na r. 2009  
2. R�zné 

 
 
1. Rozpo�et obce na r. 2009 

- starosta p�edložil ke schválení rozpo�et obce na r. 2009 s n�kolika úpravami oproti p�vodn� 
schválenému návrhu ze dne 19.1.2009 

- celkové p�íjmy jsou navrženy ve výši 9.788 tis. K� a výdaje 10.803 tis. K� 
- rozpo�et p�edpokládá p�ijetí úv�ru ve výši 1.700 tis. K� na dofinancování akce Spole�enské a 

vzd�lávací centrum a po dokon�ení a inkasu zbývající dotace mimo�ádnou splátku úv�ru ve 
výši 6.158 tis. K� 

- rozpo�et dále po�ítá se zdroji na dovybavení SVC, rezervou na dofinancování projektu 
„Dopravní a technická infrastruktura vzhledu obce“ pro p�ípad získání dotace z EU, p�ípadn� 
na vyšší mimo�ádnou splátku p�ijatého úv�ru – bude �ešeno dle vývoje pln�ní rozpo�tu obce 
ve druhé polovin� r. 2009  

- zastupitelstvo schválilo rozpo�et obce na r. 2009  
 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
2. R�zné 
 
a) Czech POINT 

- starosta seznámil zastupitele s podklady z jednání starost� obcí svitavského správního 
obvodu, které k problematice Czech POINT prob�hlo na M�Ú ve Svitavách dne 26.2.2009 

- zastupitelstvo schválilo: 
- p�edložení žádosti o poskytnutí dotace na z�ízení pracovišt� Czech POINT realizované 

v rámci Integrovaného opera�ního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1, 
výzvy �. 02 – „eGovernment v obcích – Czech POINT“ 

- Podmínky  Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
- p�ijetí dotace ve výši 79 837 K�, tj. 85% podíl na celkových zp�sobilých výdajích 
- spolufinancování akce z vlastních zdroj� obce 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
b) Školská rada 

- V. Martens upozornil na ukon�ení školské rady po uplynutí t�íletého období a nutnost ustavení 
nové rady 

- zastupitelstvo pov��ilo místostarostku p�ípravou nového složení školské rady 
T: do konce b�ezna 2009  

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
Zapsal: Zden�k Bouška  
 
 
 
Ov��ovatelé zápisu: 
    Marie Janderová   Vladimír �echal 


