
Zápis č. 4/2010 
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 14.6.2010 

 
 

Zahájení:   18.00 hodin  
Ukončení:  20.23 hodin 
Ověřovatelé zápisu:  Janderová, Čechal 
Přítomni:  Havlíček, Bulvová, Bouška, Janderová, Bednář, Martens, Krištofová, Čechal 
Omluveni:  
Ostatní přítomní:  Čechalová, Boušková 
  
 
 
Zastupitelstvo schválilo následující program zasedání:  
 

1. Plnění rozpočtu obce v r. 2010 
2. Rozpočtové opatření č. 1 
3. Závěrečný účet obce Javorník za r. 2009 
4. Různé 

 
 
 
1. Plnění rozpočtu obce v r. 2010 

- zastupitelé byli seznámeni s výkazem Fin 2-12 M k 31.5.2010 
- starosta informoval přítomné o dopisu Finančního úřadu ve Svitavách, dle kterého u obce 

Javorník od počátku roku došlo k výraznému přeplatku daně u podnikatelů s trvalým bydlištěm 
v naší obci ve výši 143.097 Kč (vratky podnikatelům jsou o tuto částku vyšší než jsou platby této 
daně) 

- o tuto sumu budou kráceny jiné daňové příjmy obce 
- dle průběžného stavu hospodaření je nutné provést rozpočtové opatření (viz. bod 2. programu 

zasedání) 
- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o plnění rozpočtu obce bez připomínek 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
 
2. Rozpočtové opatření č. 1 
 

- starosta předložil zastupitelům návrh rozpočtového opatření č. 1, kterým je reagováno na 
aktuální vývoj hospodaření obce 

- zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 1 
 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 

 
 
3. Závěrečný účet obce Javorník za r. 2009 
 

- starosta předložil k projednání výkaz Fin 2-12 M za rok 2009, zprávu o přezkoumání 
hospodaření obce Javorník (provedl KÚ Pardubice) ze dne 14.5.2010, vývoj daňových příjmů 
obce za rok 2009 a jejich porovnání mezi roky 2002 - 2009 

- zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce v souladu s ustanovením § 17 zák. č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v posledním znění s výhradou a schválilo 
návrh opatření k odstranění nedostatků, které se týkají inventarizačního rozdílu (viz. příloha – 
týká se zejména doplnění inventarizace o dodávku vybavení pracoviště CZECH POINT) s 
termínem odstranění závad do 30.9.2010 a uložilo finančnímu výboru kontrolovat splnění 
opatření a následně podat informaci zastupitelstvu 
 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 



 
4. Různé 
 
a) Obecně závazné vyhlášky obce Javorník 

- místostarostka Marie Janderová předložila ke schválení novely obecně závazných vyhlášek, 
které jsou upraveny podle metodického návodu konzultanta Krajského úřadu p. Johna; změny 
reagují na aktuálně platnou legislativu 

- zastupitelstvo schválilo následující obecně závazné vyhlášky: 
1. obecně závaznou vyhlášku obce Javorník č. 1/2010 o poplatku z odpadů 
2. obecně závaznou vyhlášku obce Javorník č. 2/2010 o poplatku z veřejného prostranství 
3. obecně závaznou vyhlášku obce Javorník č. 3/2010 o poplatku z ubytovací kapacity 
4. obecně závaznou vyhlášku obce Javorník č. 4/2010 o poplatku ze vstupného 
5. obecně závaznou vyhlášku obce Javorník č. 5/2010 o poplatku ze psů 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
b) Informace o dalším jednání na Pozemkovém úřadu ve Svitavách 

- starosta podal informaci o jednání na Pozemkovém úřadu ve Svitavách s jeho ředitelem, které 
navazovalo na předchozí usnesení zastupitelstva dne 10.3.2010 

- v rámci komplexních pozemkových úprav je možné řešit realizaci polní komunikace 
v severovýchodní části obce, která by zabezpečila přístup k jednotlivým pozemkům v této 
lokalitě (jedna varianta je podél lesa, druhá podél vodoteče) 

- podmínkou je, aby s žádostí souhlasili vlastníci nadpoloviční rozlohy předmětných pozemků 
- starosta navrhl svolání schůzky všech zainteresovaných vlastníků k projednání dalšího postupu 
- zastupitelé upozornili na to, že je třeba jednat v souladu s Územním plánem obce Javorník 
- zastupitelstvo pověřilo starostu a místostarostku svoláním schůzky všech vlastníků pozemků 

v dané lokalitě vč. ZOD Opatovec a členů zastupitelstva nejpozději do 30.9.2010 
 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
c) Dispozice s majetkem obce 

- na úřední desce byl vyvěšen záměr dispozice s majetkem obce – prodej p.p. č. 1234/18 o 
výměře 177 m

2
 (pozemek dlouhodobě užíván manželi Drábíkovými) 

- zastupitelstvo schválilo prodej p.p. č. 1234/18 za cenu 35 Kč/m
2 
manželům Drábíkovým 

 

- Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Zdeněk Bouška  
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Marie Janderová  Vladimír Čechal   


