
Zápis č. 1/2010 
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 1.3.2010 

 
Zahájení:   18.00 hodin  
Ukončení:  18.40 hodin 
Ověřovatelé zápisu:  Krištofová, Janderová 
Přítomni:  Čechal, Havlíček, Bulvová, Bouška, Janderová, Krištofová, Bednář,  

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

1. Stav realizace akcí dotovaných prostřednictvím SZIF 
2. Informace k rozpočtu obce na r. 2010 
3. Různé 

 
 
1. Stav realizace akcí dotovaných prostřednictvím SZIF 

- starosta informoval zastupitele o stavu obou akcí dotovaných prostřednictvím SZIF 
 
Společenské a vzdělávací centrum 

- počátkem ledna 2010 proběhla fyzická kontrola provedených prací na SVC a závěrečná kontrola 
všech povinných písemností, na základě kterých může být provedena závěrečná úhrada dotací 

- obec v závěru února již obdržela od SZIF dvě části dotací (z EU a národních zdrojů) v souhrnné 
výši 5.376.430 Kč; zbývá ještě obdržet dotaci na DPH ve výši cca 1 mil. Kč z Podpůrného a 
garančního rolnického a lesnického fondu 

- z části uvedené dotace bude provedena mimořádná splátka úvěru 
 
Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce Javorník 

- starosta podepsal dohodu se SZIF o posunutí termínu podání žádosti o proplacení dotace na 
30.6.2010 (to je v souladu s informací z jednání zastupitelstva obce dne 14.12.2009) 

- starosta připravuje s firmou GRANTIKA ČS, a.s. Hlášení o změnách č. 2, kterým bude reagováno 
na změnu struktury skutečných nákladů Projektu (celková částka bude nižší a dojde ke změnám 
v kódech, které specifikují účelovost nákladů) a dílčí změny původního Projektu 

- v průběhu dubna a května se předpokládá dokončení terénních úprav v rámci Projektu 
- starosta dojednal s firmou Správa a údržba silnic Pardubického kraje posunutí splatnosti faktury o 

několik měsíců oproti smlouvě o dílo z důvodu posunutí termínu obdržení dotací 
 

- zastupitelstvo souhlasilo s dosavadním postupem starosty při jednáních se SZIF a dodavateli 
díla a schválilo podání Hlášení o změnách č. 2 na SZIF  

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
2. Informace k rozpočtu obce na r. 2010 

- vzhledem ke změnám v účetnictví obcí budou podle pokynů Pardubického kraje podávat obce 
první účetní uzávěrky za měsíc duben 2010  

- dosud nejsou dořešeny softwarovou firmou všechny technické problémy v programu účetnictví, 
proto není možné podat ucelenou informaci o podrobném plnění rozpočtu obce za první dva 
měsíce t.r. 

- starosta podal detailní informaci o dosavadním plnění daňových příjmů a jejich porovnání 
s předchozími roky (rozpočet obce počítá s dalším poklesem proti loňskému roku, a to se zatím 
potvrzuje) 

- v oblasti výdajů jsou realizovány platby, které jsou v souladu se schváleným rozpočtem 
- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o dosavadním průběhu plnění rozpočtu k 28.2. bez 

připomínek 
 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 



3. Různé 
 
a) Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č. 84/09/HSYM-BP 

- starosta seznámil zastupitele se smlouvou předloženou Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, která se týká p.p.č. 905/2 v k.ú. Javorník u Svitav (ostatní komunikace …) 

- zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 84/09/HSYM-
BP na pozemek p.p.č. 905/2 v k.ú. Javorník u Svitav mezi Českou republikou - Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových a obcí Javorník 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
Zapsal: Zdeněk Bouška  
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Helena Krištofová  Marie Janderová   


