
Zápis č. 9/2009 
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 2.11.2009 

 
Zahájení:   18.00 hodin  
Ukončení:  20.15 hodin 
Ověřovatelé zápisu:  Janderová, Bednář 
Přítomni:  Čechal, Havlíček, Bulvová, Bouška, Janderová, Krištofová, Bednář,  

Martens 
Nepřítomni:  
Ostatní přítomní:  Čechalová, Boušková 
  
 
Zastupitelstvo schválilo následující program zasedání:  
 

1. Průběh realizace akce „Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce 
Javorník“ 

2. Plnění rozpočtu obce k 31.10.2009 a rozpočtové opatření č. 2 
3. Provozování obecní knihovny a veřejného internetu 
4. Různé 

 
1. Průběh realizace akce „Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce                                      
Javorník“ 
 

- starosta podal podrobnou informaci o průběhu realizace projektu 
- oplocení dětského hřiště je provedeno 
- technika pro údržbu zeleně je zakoupena 
- v těchto dnech se dokončují povrchy komunikací a pokládání zámkové dlažby na parkovací 

místa a plochy pro kontejnery (bude dokončeno v tomto týdnu) 

- po dokončení zpevněných ploch se začnou realizovat všechny činnosti spojené s osázením 
zeleně a bude instalován mobiliář (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola) 

- v týdnu od 9.11. do 13.11. bude realizován digitálně kódovaný bezdrátový rozhlas 
- z hlediska financí je situace následující: 
 

Dodavatel Výdaje projektu Částka dle 
smlouvy se 
SZIF 

Částka dle 
nabídky v 
soutěži 

Očekávaná 
skutečnost 

SÚS 
Pardubického 
kraje 

Komunikace 
Oplocení 
Zeleň 
Mobiliář 

4.163.000 Kč 3.674.674 Kč 3.674.674 Kč 

Techsonic  
Jiří Křenek 

Bezdrátový 
rozhlas 

300.000 Kč 268.583 Kč 280.000 Kč 

Sedláček 
Litomyšl 

Nákup techniky 
na zeleň 

202.000 Kč 182.370 Kč 182.370 Kč 
již zaplaceno 

GRANTIKA ČS Zpracování 
projektové 
dokumentace 

20.000 Kč 
max. částka 
dle pravidel 

10.000 Kč 
? 

10.000 Kč 
? 

již zaplaceno 

Ing. Zdeněk 
Pavlík 

Výkaz výměr, 
položkový 
rozpočet, 
dokumentace 
skutečného stavu 
po dokončení, 
stavební dozor 

80.000 Kč 80.000 Kč 80.000 Kč 
 

Část již 
zaplacena 

 celkem 4.765.000 Kč 4.215.627 Kč 4.227.044 Kč 

 

- starosta na základě všech informací podal návrh na uzavření smlouvy o dotačním managementu 
s firmou GRANTIKA ČS, a.s. – návrh smlouvy byl předložen; v rámci dotačního managementu 
budou řešeny případné změny smluvních podmínek se SZIF (posunutí termínu podání žádosti o 
dotaci, změny částek ve struktuře kódů činností apod.) 



- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o průběhu realizace akce „Zlepšení dopravní a 
technické infrastruktury a vzhledu obce Javorník“ a schválilo uzavření smlouvy o dotačním 
managementu s firmou GRANTIKA ČS, a.s. na částku 15 tis. Kč bez DPH 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
2. Plnění rozpočtu obce k 31.10.2009 a rozpočtové opatření č. 2 
 

- zastupitelé byli seznámeni s plněním rozpočtu obce k 31.10.2009 dle výkazu „40“ 
- starosta předložil návrh na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2 s výkladem 
- v důsledku finanční krize jsou nejvíce sníženy daňové příjmy, a to oproti původně schválenému 

rozpočtu o 520 tis. Kč 

- upravený rozpočet počítá s inkasem dotace na SVC po celkovém vyúčtování do konce letošního 
roku (včetně DPH – prostřednictvím PGRLF) a možným posunutím platby díla SÚS PK na 
počátek r. 2010 

- propad daňových příjmů bude řešen časovým posunem inkasovaných dotací, výší mimořádné 
splátky úvěru v závěru roku a regulací zůstatku na běžném účtu v třídě financování 

 
- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 31.10.2009 a schválilo rozpočtové 

opatření č. 2 
 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
3. Provozování obecní knihovny a veřejného internetu 
 

- po konzultacích v Městské knihovně ve Svitavách starosta zastupitelstvu doporučil ponechat 
Knihovní řád obecní knihovny, který platí od r. 2002; výpůjční doba je každou středu v době od 
16:00 do 18:00 h (dle dosavadních zkušeností s využíváním knihovny to je dostatečné – pokud 
ale dojde ke zvýšenému zájmu, bude možné výpůjční doby rozšířit) 

- předložen byl Provozní řád veřejného internetu; veřejný internet je provozován souběžně 
s obecní knihovnou 

- zastupitelstvo schválilo výpůjční dobu v obecní knihovně každou středu od 16:00 do 18:00 h 
- zastupitelstvo schválilo Provozní řád veřejného internetu 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
2. Různé 
 
a) Informace o změně uznatelnosti DPH u dotací EU prostřednictvím SZIF 

- starosta informoval zastupitele o změnách v proplácení DPH u dotací z Programu rozvoje 
venkova 

- Státní zemědělský a intervenční fond zaslal obci zvací dopis k podpisu dodatku ke smlouvě o 
dotaci na SVC z důvodu, že DPH bude zpětně propláceno z národních zdrojů prostřednictvím 
PGRLF (smluvně bude řešeno v tomto týdnu) 

- proto dosud nebyla převzata žádost o proplacení dotace po celkovém vyúčtování díla SVC 
(GRANTIKA ČS připravila žádost o Změnu č. 4, která se týká změny struktury kódů v důsledku 
toho, že DPH není uznatelným nákladem, a proto nemůže být z evropských peněz hrazeno) 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o změnách v proplácení DPH u dotací z Programu 
rozvoje venkova 1. – 5. kola příjmů žádostí 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
b) Vyúčtování dotace Czech POINT 

- starosta informoval o mailu Ing. Heleny Mertové z Centra pro regionální rozvoj ČR, pobočky pro 
NUTS II Severovýchod v Hradci Králové a požadavku na úpravu usnesení zastupitelstva ze dne 
15.6.2009 týkajícího se výběru firmy Profylaktika 

- dle požadavku musí být přímo uvedeno, že kritériem byla nejnižší nabídková cena 
- zastupitelstvo schválilo úpravu znění usnesení zastupitelstva ze dne 15.6.2009 dle požadavku 

pobočky CRR ČR pro NUTS II Severovýchod v Hradci Králové 
 



Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
c) Prodej majetku obce 

- vzhledem k tomu, že v rámci dotace z Programu rozvoje venkova byl zakoupen nový zahradní 
traktor, je podán návrh na prodej starého zahradního traktoru zn. Honda  

- zastupitelstvo schválilo záměr prodeje zahradního traktoru Honda prostřednictvím firmy 
Sedláček 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
d) Vnitřní směrnice MŠ 
     Zastupitelům byl předložen následující návrh vnitřní směrnice MŠ: 

1. Úplatu za předškolní vzdělávání na jeden měsíc a jedno dítě zvýšit na 100,-Kč (nyní 70,- 
Kč) 

2. V případě omluvené nepřítomnosti v MŠ v délce celého kalendářního měsíce zvýšit na 
70,- Kč (nyní 40,- Kč) 

3. Dětem, které navštěvují MŠ omezenou dobu, tzn. 5 dní v měsíci, poskytovat předškolní 
vzdělávání bezúplatně (nyní také). 

4. Dětem před prvním rokem školní docházky a dětem s odkladem školní docházky se 
poskytuje předškolní vzdělání bezúplatně 

 
- zastupitelstvo schválilo Vnitřní směrnici MŠ Javorník s platností od 1.1.2010 
 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
e) Provozní řád o používání školní zahrady 

- Mateřská škola předložila prostřednictvím starosty ke schválení návrh Provozního řádu o 
používání školní zahrady 

- zastupitelstvo schválilo Provozní řád o používání školní zahrady 
 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
f) Složení komise pro mládež 

- předseda komise pro mládež Daniel Císař předkládá návrh na nové složení komise 
- zastupitelstvo schválilo komisi pro mládež ve složení: Bc. Daniel Císař, Petr Hirka, Pavel 

Vostřel, Eva Šimková, Mgr. Věra Kopecká 
 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
f) Změna v rejstříku škol a školských zařízení 

- místostarostka předložila po konzultaci s ředitelkou ZŠ návrh na změnu v rejstříku škol a 
školských zařízení, která se týká navýšení kapacity školní jídelny z původního počtu 50 
stravovaných na 60 stravovaných 

- navrhovaná změna vychází z provedené rekonstrukce jídelny a je v souladu s projektovou 
dokumentací Společenského a vzdělávacího centra, jehož je jídelna součástí 

- zastupitelstvo schválilo návrh na změnu v rejstříku škol a školských zařízení, týkající se 
navýšení počtu stravovaných ve školní jídelně na 60 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
Zapsal: Zdeněk Bouška  
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Marie Janderová  Ladislav Bednář   


