
Zápis č. 9/2010  
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 13.12.2010 

 
Zahájení:   18:00 hodin  
Ukončení:  19:25 hodin 
Ověřovatelé zápisu: Čechal, Bednář 
Přítomni:  Janderová, Čechal, Bednář, Odstrčilová, Janková, Obr, Havlíček, 

Bulvová, Bouška 
Omluveni: - 
Ostatní přítomni: Čechalová 
 
 
 
Program:  
 

1. Určení zapisovatele 
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
4. Vypsání výběrového řízení na zpracování Územního plánu obce Javorník 
5. Vyhláška o poplatku z odpadů na r. 2011 č. 6/2010 
6. Novela vyhlášky o poplatku z veřejného prostranství 
7. Rozpočtové opatření č. 3 
8. Rozpočet obce Javorník na r. 2011 
9. Složení výborů zastupitelstva a složení komisí 
10. Nájemné z bytu na r. 2011 
11. Dispozice s majetkem obce 
12. Různé 

 
 
1. Určení zapisovatele 
 

- řídící zasedání Z. Bouška určil zapisovatelem Marii Janderovou 
 
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
 

- zastupitelstvo schválilo program zasedání zastupitelstva obce  
 
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
 

- zastupitelstvo schválilo za ověřovatele zápisu Vl. Čechala a L. Bednáře  
 
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
4. Vypsání výběrového řízení na zpracování Územního plánu obce Javorník 
 

- starosta předložil zastupitelům text zadávacího řízení k vypsání výzvy k podání 
nabídky na zpracování Územního plánu obce Javorník (evidenční č. zakázky 
Jav/01/2010) – konzultováno s p. Korcovou ze stavebního úřadu MěÚ Svitavy 

- zastupitelstvo schválilo:  
- vypsání výběrového řízení na zpracování Územního plánu obce Javorník  
- text zadávacího řízení 
- zaslání podmínek zadávacího řízení třem následujícím projekčním kancelářím: 



- Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 8, 602 00 Brno 
- Ing. arch. Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04  Sezemice 
- SURPMO, a.s., projektové středisko Hradec Králové, ČSA 219/24,  
500 03  Hradec Králové 

 
- zastupitelstvo uložilo místostarostce odeslat výzvu k podání nabídky na zpracování 

ÚPO – termín 14.12.2010 
 

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
5. Vyhláška o poplatku z odpadů na r. 2011 č. 6/2010 
 

- zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Javorník č. 6/2010, o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů v r. 2011 

 
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
6. Novela vyhlášky o poplatku z veřejného prostranství 
 

- Blanka Bulvová předložila návrh finančního výboru na novelu obecně závazné 
vyhlášky obce Javorník č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství 

- ve vyhlášce se mění v čl. 4, bod g) za umístění stavebního zařízení a bod h) za 
umístění skládek částka 10 Kč na 1 Kč za každý m2 a den 

- zastupitelstvo schválilo novelu obecně závazné vyhlášky obce Javorník č. 2/2010 o 
místním poplatku za užívání veřejného prostranství  
 
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
7. Rozpočtové opatření č. 3 
 

- zastupitelé byli seznámeni s plněním rozpočtu obce k 30.11.2010 a s návrhem 
rozpočtových úprav 

- zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 3 
 
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
8. Rozpočet obce Javorník na rok 2011 
 

- návrh rozpočtu obce na rok 2011 byl řádně zveřejněn na úřední desce OÚ Javorník i 
na webových stránkách obce – elektronické úřední desce 

- starosta doporučil schválit rozpočet s drobnými úpravami reagujícími zejména na 
skutečný vývoj daňových výnosů a jejich predikci na r. 2011 

- v návaznosti na předložený rozpočet předložil starosta ke schválení rozpočtový 
výhled obce Javorník do r. 2013 

- zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Javorník na r. 2011 a rozpočtový výhled obce 
Javorník do r. 2013 
 
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
9. Složení výborů zastupitelstva a složení komisí 
 

- předsedové výborů a komisí seznámili zastupitele se svými návrhy složení výborů a 
komisí 



- zastupitelstvo schválilo za členy kontrolního výboru Marii Jankovou, Bc. Pavlu 
Odstrčilovou a Lenku Pachovskou a za členy finančního výboru Blanku Bulvovou, 
Jaroslavu Joskovou a Helenu Krištofovou 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí složení komisí: 
komise pro mládež a životní prostředí – Bc. Daniel Císař, Petr Hirka, Pavel 
Vostřel a Mgr. Věra Kopecká 
komise pro sociální a společenské záležitosti – Mgr. Jarmila Boušková, 
Eva Šimková, Marie Janková, Anna Dědičová a Marie Janderová 
komise místního hospodářství – Vladimír Čechal, Ladislav Bednář, 
František Havlíček, Miroslav Obr 

 
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
10. Nájemné z bytu na r. 2011 

 
- starosta seznámil zastupitele s tím, že od r. 2011 již není růst nájemného stanovován 

dle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu 
- růst nájemného je od r. 2011 ponechán na samotné obci  
- starosta navrhnul, aby byl růst nájemného odvozován přibližně podle růstu inflace, 

proto doporučil zvýšit nájemné o 2 %, tj. z dosavadní výše 2.422 Kč na 2.470 Kč 
měsíčně a vodné z 215 Kč na 226 Kč (vychází z růstu vodného pro rok 2011) 

- zastupitelstvo schválilo měsíční nájemné z bytu v ZŠ (plocha bytu 78 m2) na r. 2011 
ve výši 2.470 Kč  a vodné ve výši 226 Kč/měs. 
 
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
11. Dispozice s majetkem obce 
 

- dne 6.9.2010 zastupitelstvo schválilo záměr prodeje p.p. č. 1173 o výměře 238 m2 
(ostatní komunikace) 

- záměr byl řádně vyvěšen na úředních deskách obce 
- zastupitelstvo schválilo prodej p.p. č. 1173 v k.ú. Javorník u Svitav o výměře 238 m2 

Davidu Čechalovi za cenu 35 Kč/m2  
 

Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 2 
 
 
 
 
Zapsal: Marie Janderová 
 
 
 
Starosta: Zdeněk Bouška 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
    Ladislav Bednář    Vladimír Čechal 
 


