
Zápis č. 3/2010 
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 26.4.2010 

 
 

Zahájení:   18.00 hodin  
Ukončení:  18.45 hodin 
Ověřovatelé zápisu:  Bednář, Martens 
Přítomni:  Havlíček, Bulvová, Bouška, Janderová, Bednář, Martens, Krištofová 
Omluveni: Čechal 
Ostatní přítomní:  Boušková 
  
 
 
Zastupitelstvo schválilo následující program zasedání:  
 

1. Plnění rozpočtu obce v r. 2010 
2. Povolení výjimky pro ZŠ a MŠ Javorník 
3. Závěrečný účet Skupinového vodovodu Svitavy a vyúčtování vodného za r. 2009 
4. Různé 

 
 
 
1. Plnění rozpočtu obce v r. 2010 

- poprvé v letošním roce bylo možné předložit zastupitelům výkaz Fin 2-12 o hospodaření obce za 
uzavřené účetní období, v tomto případě k 31.3.2010 

- celkové příjmy byly ve výši 6,233 mil. Kč (z toho dotace na SVC 5,376 mil. Kč), výdaje celkem 
726,9 tis. Kč a mimořádná splátka úvěru 1,744 mil. Kč; saldo příjmů a výdajů je ve výši 5,506 mil. 
Kč (peníze jsou připraveny na úhradu závazku za projekt Zlepšení dopravní a technické 
infrastruktury a vzhledu obce Javorník a na další mimořádnou splátku úvěru) 

- za první projekt SVC obec již obdržela celou dotaci (úhrada DPH ve výši přes 1 mil. Kč byla 
provedena v dubnu) 

- o proplacení dotace na druhý projekt bude požádáno dle dohody se SZIF v závěru I. pololetí 
2010 

- první rozpočtové opatření bude projednáváno na dalším zasedání zastupitelstva 
- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o plnění rozpočtu obce bez připomínek 

 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
 
2. Povolení výjimky pro ZŠ a MŠ Javorník 
 

- zastupitelstvo rozhodlo udělit ZŠ a MŠ Javorník výjimku z počtu žáků pro školní rok 
2010/2011 a zavázalo se dofinancovat chybějící neinvestiční náklady 

 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
 
3. Závěrečný účet Skupinového vodovodu Svitavy a vyúčtování vodného za r. 2009 
 

- zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod 
Svitavy za rok 2009 a vzalo jej na vědomí bez připomínek 

 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
 
 
 



4. Různé 
 
a) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

- smlouva se týká vodovodní a kanalizační přípojky, které povedou přes p.p. č. 116/1 v k.ú. 
Javorník u Svitav, která je ve vlastnictví obce Javorník (plocha u rybníčku) 

- zastupitelstvo schválilo uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí 
Javorník a Martinem Juříkem 

 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
 
 
Zapsal: Zdeněk Bouška  
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Ladislav Bednář  Vladimír Martens   


