
Zápis č. 10/2009 
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného d ne 14.12.2009 

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

Martens 
Nepřítomni:  
Ostatní p řítomní:  Čechalová 
  
Zastupitelstvo schválilo následující program zasedá ní:  
 

1. Plnění rozpo čtu obce k 30.11.2009 a rozpo čtové opat ření č. 3 
2. Rozpo čet obce na r. 2010 + rozpo čtový výhled 
3. Vyhláška o poplatku z odpad ů na r. 2010 
4. Dohoda s obcí Kukle o zm ěně katastrální hranice 
5. Stanovení nájemného za byt v ZŠ na r. 2010 
6. Různé 

 
1. Plnění rozpo čtu obce k 30.11.2009 a rozpo čtové opat ření č. 3 

- zastupitelé byli seznámeni s plněním rozpočtu obce k 30.11.2009 dle výkazu Fin 2-12 
- propad daňových příjmů se prohloubil v důsledku finanční krize o více než 0,5 mil. Kč a letos ani 

nedojde k inkasu dotace k projektu SVC 
- starosta také podal informaci o posledních jednáních na Státním zemědělském a intervenčním 

fondu 
- u projektu SVC byl z důvodu změny způsobu úhrady DPH, kdy DPH není uznatelným nákladem, 

sepsán se SZIF dodatek k dohodě o dotaci a musel být prostřednictvím Hlášení o změnách č.4 
posunut termín podání žádosti o konečnou platbu dotace (žádost je již podána) a zároveň byly 
změněny částky uznatelných nákladů 

- na počátku ledna 2010 bude provedena fyzická kontrola projektu SVC pracovníky SZIF a teprve 
poté bude moci být provedena konečná platba dotace  

- u projektu Dopravní a technická infrastruktura byl posunut termín podání žádosti o proplacení 
dotace na 30.6.2010 (důvodem je to, že rozhodující platby faktur dodavatelům mohou být 
provedeny až po inkasu dotace z prvního projektu SVC a konečné terénní úpravy včetně dosetí 
se provedou na jaře příštího roku) 

- na základě všech uvedených informací bylo předloženo rozpočtové opatření č. 3 
- zastupitelstvo schválilo  postup starosty při jednáních se SZIF, vzalo na v ědomí  informaci o 

plnění rozpočtu obce k 30.11.2009 a schválilo  rozpočtové opatření č. 3 
 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
2. Rozpo čet obce na r. 2010 + rozpo čtový výhled  

- návrh rozpočtu obce na r. 2010 byl řádně vyvěšen na úředních deskách obce  
- návrh vychází z porovnání plnění rozpočtu v jednotlivých letech od r. 2005 až do očekávané 

skutečnosti r. 2009 
- starosta předložil i rozpočtový výhled obce do r. 2012 
- zastupitelstvo schválilo  rozpočet obce Javorník na rok 2010 a rozpočtový výhled obce do r. 

2012 
 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
3. Vyhláška o poplatku z odpad ů na r. 2010  

- Blanka Bulvová předložila finančním výborem zpracovaný návrh obecně závazné vyhlášky obce 
Javorník č. 6/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

- po diskusi k některým bodům vyhlášky bylo upraveno její konečné znění 
- výše poplatku na r. 2010 je ve stejné výši jako v r. 2009 



- zastupitelstvo schválilo  obecně závaznou vyhlášku obce Javorník č. 6/2009 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
4. Dohoda s obcí Kukle o zm ěně katastrální hranice  

- katastrální hranice mezi obcemi Kukle a Javorník v úseku místní komunikace a polní cesty vede 
dosud středem 

- firma GEOVAP, spol. s r.o. Pardubice zpracovala návrh změny katastrální hranice tak, že 
v jednom úseku bude cesta v katastru obce Javorník a ve druhém úseku v katastru obce Kukle 

- dotčení vlastníci pozemků se změnami souhlasí 
- zastupitelstvo schválilo  uzavření dohody mezi obcemi Javorník a Kukle  o změně katastrální 

hranice dle předložených podkladů 
 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
5. Stanovení nájemného za byt v ZŠ na r. 2010  

- zastupitelé byli seznámeni s výpočtem nájemného z bytu v ZŠ na r. 2010 dle zákona č. 107/2006 
Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu (k výpočtu byla použita kalkulačka pro 
jednostranné zvýšení nájemného, která je veřejně přístupná na webových stránkách MMR ČR) 

- zastupitelstvo schválilo  měsíční nájemné z bytu v ZŠ (plocha bytu 78 m2) na r. 2010 ve výši 
2.422 Kč  a vodné ve výši 215 Kč/měs.  

-  
 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
6. Různé 
 
a) Příprava investi ční akce „Výtla čný řad z prameništ ě Olomoucká do vodojemu Lány“  

- starosta seznámil zastupitele s materiálem Skupinového vodovodu Příprava investi ční akce 
„Výtla čný řad z prameništ ě Olomoucká do vodojemu Lány“   

- zastupitelstvo obce bere na v ědomí  zařazení projektu dobrovolného svazku obcí Skupinový 
vodovod Svitavy pod názvem „Opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavba skupinového 
vodovodu Svitavy II. etapa -  Výtlačný řad z prameniště Olomoucká do vodojemu Lány“ do 13. 
výzvy Ministerstva životního prostředí. O poskytnutí podpory bude žádáno z Operačního 
programu Životní prostředí, investorem bude dobrovolný svazek obcí Skupinový vodovod Svitavy 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
Zapsal: Zdeněk Bouška  
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Helena Krištofová  Ladislav Bednář   


