
Zápis č. 6/2009 
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 5.8.2009 

 
Zahájení:   18:00 hodin  
Ukončení:  20:00 hodin 
Ověřovatelé zápisu:  Janderová, Krištofová 
Přítomni:  Čechal, Havlíček, Bulvová, Bouška, Janderová, Bednář, Krištofová, Martens  
Nepřítomni:   
Ostatní přítomní:  Čechalová 
 
 
Zastupitelstvo schválilo následující program zasedání:  

1. Stav plnění rozpočtu obce v r. 2009 
2. Společenské a vzdělávací centrum – průběh kolaudace 
3. Projekt „Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce Javorník“ 
4. Informace finančního výboru k přípravě obecních vyhlášek o poplatcích 
5. Různé 

 
1. Stav plnění rozpočtu obce v r. 2009 

- starosta předložil zastupitelům výkaz o plnění rozpočtu obce k 31.7.2009 
- celkové příjmy jsou ve výši 1.910.531 Kč, výdaje 9.645.281 Kč; schodek 7.734.749 Kč je krytý 

čerpáním úvěru na předfinancování projektu SVC ve výši 2.249.563 Kč a použitím zůstatku na 
BÚ z minulého roku 5.485.186 Kč 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o plnění rozpočtu obce k 31.7.2009 bez připomínek 
a uložilo starostovi připravit rozpočtové opatření č. 2, které bude reagovat na aktuální 
upřesnění odhadů daňových výnosů dle MF ČR a vývoj příjmů a výdajů obce 
 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
2. Společenské a vzdělávací centrum – průběh kolaudace 

- kolaudační řízení bylo zahájeno 2.7.2009 
- 17.7.2009 bylo vydáno odborem výstavby MěÚ Svitavy Povolení k předčasnému užívání do 

31.8.2009 s tím, že do této doby budou dořešeny doplňující požadavky účastníků 
kolaudačního řízení: oplocení dětského hřiště, osazení madla u schodiště v prostoru jídelny, 
domontováno druhé odběrné místo požární vody a doplněno značení únikových cest 

- tři požadavky jsou již splněny a zbývá dostavba oplocení, které je součástí dalšího projektu 
dotovaného z EU 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o dosavadním průběhu kolaudačního řízení a 
schválilo uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 21.5.2008 mezi obcí a 
firmou OLSPOL s.r.o.; součástí Dodatku č. 4 je přílohou Změnový list č. 14, v němž jsou 
popsány změny vyvolané kolaudačním řízením 

- celková cena Smlouvy o dílo činí po změnách 11.966.478 Kč vč. DPH 
 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 1 

 
3. Projekt „Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce Javorník“ 

- starosta informoval zastupitele o přípravě podkladů k zadávacím podmínkám do výběrového 
řízení na dodavatele, které je komplikováno rozmanitostí jednotlivých záměrů 

- z toho vyplývá rozsáhlý podklad výkazu výměr, který je důležitý pro stanovení jednoznačných 
podmínek veřejné soutěže 

- podrobný rozpočet a výkaz výměr zpracoval Ing. Zdeněk Pavlík s rozpočtáři – pány Kopeckým 
a Havranem 

- zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o zpracování podrobného rozpočtu a výkazu výměr 
pro projekt „Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce Javorník“ na 13 
účelů, které jsou součástí projektu, s Ing. Zdeňkem Pavlíkem do výše 46.000 Kč vč. DPH 

- zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy k provedení výběrového řízení na dodavatele  díla 
„Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce Javorník“ s firmou GRANTIKA 
ČS, a.s. ve výši do 20.000 Kč vč. DPH 



- zastupitelstvo schválilo komisi k vyhodnocení nabídek a předložení návrhu vybraného 
dodavatele zastupitelstvu ve složení: Mgr. Zdeněk Bouška, starosta obce, Ing. Zdeněk Pavlík, 
autorizovaná osoba a Mgr. Petr Jelínek, GRANTIKA ČS, a.s. 
 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
4. Informace finančního výboru k přípravě obecních vyhlášek o poplatcích 

- předsedkyně finančního výboru Blanka Bulvová informovala o jednání finančního výboru, 
který pro jednání zastupitelstva připravil novelu obecně závazných vyhlášek o poplatcích 

- zastupitelstvo schválilo následující obecně závazné vyhlášky obce Javorník: 
- č. 2/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
- č. 3/2009, o místním poplatku z ubytovací kapacity 
- č. 4/2009, o místním poplatku ze vstupného 
- č. 5/2009, o místním poplatku ze psů  
 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
5. Různé 
 
a) Provozování obecní knihovny a veřejného internetu 

- k diskusi byl předložen provozní řád veřejného internetu 
- provozní řád obecní knihovny bude ještě konzultován s Městskou knihovnou ve Svitavách 
- starosta navrhnul připravit oba provozní řády tak, aby byla alespoň část otevírací doby společná 
- k tomu bude třeba dořešit zodpovědnost za provoz 
- schválení obou provozních řádů bude provedeno na dalším zasedání  

 
 

 
b) Žádost o odkoupení pozemků 

- zastupitelstvo projednalo žádost manželů Rozlívkových o odkoupení části p.p. č. 523/7 
- zastupitelstvo bylo informováno p. Čechalovou a p. Janderovou o jednáních se sousedními 

vlastníky přilehlých nemovitostí a neschválilo prodej části p.p. č. 523/7  
 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
c) Bezúplatný převod pozemku p.p. č. 905/2 

- zastupitelstvo schválilo podání žádosti obce Javorník na Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových o bezúplatný převod pozemku p.p.č. 905/2 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
 
Zapsal: Zdeněk Bouška  
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Marie Janderová  Helena Krištofová   


