
Zápis č. 4/2009 
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 15.6.2009 

 
Zahájení:   18.00 hodin  
Ukončení:  20.15. hodin 
Ověřovatelé zápisu:  Janderová, Čechal 
Přítomni:  Čechal, Havlíček, Bulvová, Bouška, Janderová, Bednář, Martens, Krištofová  
Nepřítomni:   
Ostatní přítomní:  Čechalová, Boušková 
 
Zastupitelstvo schválilo následující program zasedání:  

1. Plnění rozpočtu obce k 31.5.2009 a rozpočtové opatření č. 1 
2. Společenské a vzdělávací centrum – dokončení díla a oficiální otevření 
3. Uzavření smluv s ČEZ Prodej, s.r.o. a s ČEZ Distribuce, a.s. 
4. Různé 

 
 
1. Plnění rozpočtu obce k 31.5.2009 

- starosta prezentoval podrobný výkaz o plnění rozpočtu obce dle jednotlivých poloţek 
k 31.5.2009  

- zároveň předloţil návrh rozpočtového opatření č. 1 
- zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky hospodaření obce k 31.5.2009 a schválilo 

rozpočtové opatření č. 1 včetně povýšení neinvestičního příspěvku ZŠ o částku 60 tis. Kč 
 

Pro: 7 Proti: 0 Zdrţelo se: 1 
 
2. Společenské a vzdělávací centrum – dokončení díla a oficiální otevření 

- starosta informoval zastupitele o průběhu předání stavby Společenské a vzdělávací centrum 
- k nahlédnutí byl předávací protokol mezi firmou OLSPOL a obcí Javorník  
- z důvodu nepříznivého počasí budou dle zápisu dokončeny terénní úpravy včetně osetí do 

25.6.2009 

- ţádost o kolaudaci byla předána na stavební úřad MěÚ Svitavy a zároveň bylo poţádáno o 
zaměření stavby pro zápis do katastru nemovitostí 

- u všech zásadních jednání byl Ing. Zdeněk Pavlík, inţenýrský dozor 
- oficiální otevření SVC bude provedeno v pátek 26.6.2009 v 15.00 hodin a pro javornickou 

veřejnost v sobotu 27.6. v době mezi 9.00 a 12.00 hodin 
- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o dokončení díla Společenské a vzdělávací centrum 

Javorník a přípravě oficiálního otevření (organizační zajištění) 
 
 
3. Uzavření smluv s ČEZ Prodej, s.r.o. a s ČEZ Distribuce, a.s. 

- zastupitelé byli seznámeni s potřebou uzavřít nové smlouvy o dodávce elektřiny v souvislosti 
s dostavbou SVC 

- zastupitelstvo schválilo uzavření Smlouvy o sdruţených sluţbách dodávky elektřiny ze sítí 
nízkého napětí (NN) mezi ČEZ Prodej, s.r.o. a obcí Javorník – č. smlouvy 
9_CEZDI_01773825 a Smlouvy o připojení mezi ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Javorník – č. 
smlouvy 9_NN_4_01773783 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 

 
2. Různé 
 
a) Výběr dodavatele zřízení kontaktního místa Czech POINT 

- ţádost o získání dotace a všechny další potřebné kroky ke zřízení pracoviště Czech POINT 
na OÚ v Javorníku jsou konány v úzké součinnosti s MěÚ ve Svitavách 

- zadávací řízení na dodavatele zřízení kontaktního místa Czech POINT bylo zahájeno 
předáním podmínek dodávky dne 14.5.2009 třem firmám: Zdeněk Hejkal – Profylaktika, 
Svitavy; Ing. Michal Bednář, SYNET Svitavy s.r.o.; Daniel Čep, RTV data, s.r.o., Hradec 
Králové 

- nabídky podaly všechny tři firmy 



- zastupitelstvo schválilo za dodavatele zřízení kontaktního místa Czech POINT firmu Zdeněk 
Hejkal – PROFYLAKTIKA a zároveň schválilo uzavření smlouvy o dílo s touto firmou 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 

 
b) Provozování obecní knihovny a veřejného internetu 

- do nově vybudovaného SVC bude přemístěna obecní knihovna ze ZŠ 
- mělo by dojít k výraznému zlepšení úrovně knihovny  
- úkolem obecní knihovny v nových podmínkách musí být i rozvoj dalších osvětových aktivit 
- k tomu je navrţeno provést výběrové řízení na knihovnici s tím, ţe podmínky provozu budou 

podrobně konzultovány s Městskou knihovnou ve Svitavách 
- zastupitelstvo uložilo starostovi a místostarostce připravit zadávací podmínky pro výběr 

knihovnice na příští zasedání zastupitelstva 
 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
 

c) Informace z jednání školské rady  
- Blanka Bulvová podala informaci o jednání školské rady 
- nově zvolenou předsedkyní je Blanka Bulvová a zapisovatelkou Lenka Ţáčková 
- zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí 

 
 
 
 
Zapsal: Zdeněk Bouška  
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Marie Janderová   Vladimír Čechal   


