
Zápis č. 1/2011  
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 10.1.2011 

 
Zahájení:   18:00 hodin  
Ukončení:  19:55 hodin 
Ověřovatelé zápisu: P. Odstrčilová, M. Obr 
Přítomni:  M. Janderová, V. Čechal, L. Bednář, P. Odstrčilová, M. Janková,  

M. Obr, F. Havlíček, B. Bulvová, Z. Bouška 
Omluveni: - 
Ostatní přítomni: D. Čechalová 
 
 
 
Program:  
 

1. Určení zapisovatele 
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
4. Informace k výsledku hospodaření obce v r. 2010 
5. Výběr zpracovatele Územního plánu obce Javorník 

 
 
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 P. Odstrčilovou a M. Obra  
 
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
4. Informace k výsledku hospodaření obce v r. 2010 
 

- zastupitelé byli seznámeni s předběžným výsledkem hospodaření obce k 31.12.2010 
- těsně v závěru prosince byla na účet obce konečně připsána dotace na DPH 

z projektu Dopravní a technická infrastruktura z PGRLF a bylo tak možné provést 
předepsanou splátku úvěru k 31.12.  

- definitivní uzavření výsledku hospodaření bude v zastupitelstvu projednáno až po 
provedené kontrole hospodaření pracovníky Krajského úřadu 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o výsledku hospodaření 
 

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 



5. Výběr zpracovatele Územního plánu obce Javorník 
 

- zastupitelstvo se usneslo, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče Ing. arch. 
Milana Vojtěcha – viz. zpráva z výběrového řízení 

- zastupitelstvo rozhodlo o přidělení zakázky uchazeči: 
Ing. arch. Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04  Sezemice, IČ 48161594 

- a pověřilo starostu uzavřením smlouvy o dílo s firmou Ing. arch. Milan Vojtěch, 
Nerudova 77, 533 04  Sezemice, IČ 48161594  

- zpráva z výběrového řízení je přílohou tohoto zápisu ze zasedání a bude uveřejněna 
na webových stránkách obce Javorník 

- dále byli zastupitelé seznámeni s návrhem zadání Územního plánu obce Javorník, 
který je upraven na základě připomínek, které obdržel MěÚ Svitavy jako pořizovatel 
ÚPO Javorník 

- zastupitelstvo schválilo upravené zadání Územního plánu obce Javorník a pověřilo 
starostu zpracováním podkladů a podáním žádosti o dotaci na Pardubický kraj 
v termínu dle podmínek vypsaného grantu 

 
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
 
 
 
Zapsal: Marie Janderová 
 
 
 
Starosta: Zdeněk Bouška 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
    Pavla Odstrčilová   Miroslav Obr 
 


