
Zápis č. 7/2010 
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 20.9.2010 

 
 

Zahájení:   17.30 hodin  
Ukončení:  18.20 hodin 
Ověřovatelé zápisu:  Janderová, Krištofová 
Přítomní zastupitelé:  Havlíček, Bouška, Bednář, Krištofová, Čechal, Janderová, Martens, Bulvová 
Omluvení zastupitelé:  
 
  
Zastupitelstvo schválilo následující program zasedání:  
 

1. Darovací smlouva se Skupinovým vodovodem Svitavy 
2. Úprava hřiště v Březince 
3. Různé 

 
 
1. Darovací smlouva se Skupinovým vodovodem Svitavy 

- starosta seznámil zastupitele s darovací smlouvou mezi Skupinovým vodovodem Svitavy a obcí 
Javorník; obec tak získá do rozpočtu částku 50 tis. Kč 

- zastupitelstvo schválilo uzavření darovací smlouvy mezi Skupinovým vodovodem Svitavy a obcí 
Javorník 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
2. Úprava hřiště v Březince 
 

- protože došlo k výraznému zhoršení kvality travnaté plochy hřiště na malou kopanou v areálu 
Březinka, byl požádán Ing. Karel Kratěna ze Svitav ke zpracování návrhu úpravy hřiště 
s cenovou nabídkou 

- jsou předloženy dvě varianty; jedna počítá s dovozem zeminy, dorovnáním plochy 
s pískováním a dosevem, odplevelením a přihnojením v celkové ceně 58.147,20 Kč vč. DPH a 
druhá varianta předpokládá kompletní založení nového trávníku vč. drenáží v ceně 
109.216,80 Kč 

- zastupitelstvo rozhodlo odložit řešení opravy zelené plochy na pozdější dobu a zatím provést 
úpravu vlastními prostředky 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
3. Různé 
 
a) Přísedící u soudu 
 

- zastupitelstvo schválilo návrhy na přísedící u Okresního soudu ve Svitavách Ing. Helenu 
Kuthanovou a Vladimíra Čechala 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

  
b) Dispozice s majetkem 
 

- na obec došel dopis z Krajského úřadu v Pardubicích s návrhem vzájemného provedení 
bezúplatných převodů pozemků, které se nachází pod silnicí č. II/366 a místní komunikací a 
chodníky 

- zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod pozemků pod silnicí č. II/366, které jsou označeny 
jako p. p. č. 1232/6 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 179 m

2
, p. p. č. 1232/8 

ostatní plocha – ostatní komunikace  o výměře 228 m
2
, p. p. č. 1232/13 ostatní plocha – 

ostatní komunikace o výměře 276 m
2
 a p. p. č. 1232/18 ostatní plocha – ostatní komunikace o 



výměře 172 m
2
, vše v obci Javorník a k. ú. Javorník u Svitav z vlastnictví obce Javorník do 

vlastnictví Pardubického kraje 

- zastupitelstvo zároveň schválilo bezúplatný převod pozemků pod místní komunikací a 
chodníky, které jsou označeny jako p. p. č. 1232/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o 
výměře 8.063 m

2
, p. p. č. 1232/16 ostatní plocha – ostatní komunikace  o výměře 79 m

2
 a p. 

p. č. 1232/5 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 82 m
2
, vše v obci Javorník a k. ú. 

Javorník u Svitav z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví obce Javorník 
 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
  
c) Řešení majetkových poměrů v areálu Březinka 
 

- zastupitelstvo pověřilo starostu dalším oslovením vlastníka některých pozemků v Březince 
s nabídkou na jejich odkoupení s prioritou pozemků pod tenisovým kurtem, chatkou a 
betonovým parketem 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

  
d) Dopravní situace v obci 
 

- na OÚ došly opět stížnosti na nedodržování pravidel silničního provozu v obci s požadavkem 
na řešení 

- projednána byla nabídka SÚS Pardubického kraje na vybudování asfaltových zpomalovacích 
pásů či zhotovených z dlažebních kostek tak, aby jejich přejíždění nebylo tak krkolomné jako 
u předchozích odnímatelných retardérů 

- starosta navrhnul, aby se řešení ponechalo na jarní měsíce příštího roku podle finančních 
možností s tím, že by bylo vhodné toto řešení realizovat i v blízkosti mateřské školy, kde je 
riziko nehody poměrně vysoké 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

  
e) Úprava výše poplatku za užívání veřejného prostranství 

- zastupitelstvo pověřilo finanční výbor vypracováním návrhu změny výše poplatků v čl. 4 
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
s termínem do konce r. 2010  

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
 
Zapsal: Zdeněk Bouška  
 
 
Ověřovatelé zápisu:   Marie Janderová  Helena Krištofová  


