
Zápis č. 2/2011  
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 31.1.2011 

 
Zahájení:   17:00 hodin  
Ukončení:  17:45 hodin 
Ověřovatelé zápisu: M. Janková, B. Bulvová 
Přítomni:  M. Janderová, V. Čechal, P. Odstrčilová, M. Janková,  

M. Obr, F. Havlíček, B. Bulvová, Z. Bouška 
Omluveni: L. Bednář 
 
 
 
 
Program:  
 

1. Určení zapisovatele 
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
4. Podání žádosti o dotaci na opravu kaple 
5. 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: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
 

- zastupitelstvo schválilo za ověřovatele zápisu M. Jankovou a B. Bulvovou  
 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
4. Podání žádosti o dotaci na opravu kaple 
 

- starosta informoval zastupitele o mimořádné možnosti získat dotaci na opravu kaple 
N. Trojice z evropských zdrojů v rámci Programu obnovy venkova prostřednictvím 
SZIF 

- o pravděpodobně poslední možnosti získat dotaci ve výši 90 % z uvedeného 
programu nás iniciativně informovala GRANTIKA ČS, a.s., která s obcí Javorník 
úspěšně spolupracovala již u dvou projektů v minulých letech 

- zdroje EU jsou v tomto programu v rámci programového období již téměř vyčerpány a 
na poslední výzvu lze žádat pouze o dotace na opravy objektů, které jsou zapsány 
MK ČR mezi kulturními památkami 



- starosta navrhuje požádat o dotaci na opravu krytiny kopule věže kaple (místo 
eternitových šablon pokrýt kopuli měděnými deskami) – důvodem je odpadávání 
šablon  způsobených stářím a povětrnostními vlivy 

- žádosti lze podávat od 15.2. do 28.2.2011; na bodové hodnocení projektů má vliv i 
včasnost podání žádosti 

- rozpočet na opravu kopule je cca 1,1 mil. Kč 
- k žádosti se musí ještě vyjádřit odbor památkové péče MěÚ Litomyšl, který vykonává 

tuto činnost pro správní obvody Litomyšl, Svitavy a Polička, a dále Památkový úřad 
Pardubice a odbor výstavby MěÚ Svitavy 

- pokud budou stanoviska všech orgánů souhlasná, zastupitelstvo schvaluje podání 
žádosti o získání dotace na opravu kaple s následnými kroky (usn. č. 2/2011-4a) 

- zastupitelstvo také schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování Projektu za účelem 
získání dotace z fondů EU na realizaci projektu „Oprava kopule věže kaple 
Nejsvětější Trojice“ (jedná se o památku zapsanou v registru kulturních památek) 
z Programu rozvoje venkova/prioritní osy III.2.2 Obnova a rozvoj kulturního 
dědictví venkova  se společností GRANTIKA ČS, a.s.; cena je stanovena ve výši 60 
tis. Kč s tím, že 20 tis. Kč bude uhrazeno po předání zpracovaných podkladů žádosti 
o dotaci a 40 tis. Kč pouze za podmínky získání dotace (usn. č. 2/2011-4b) 

- protože jsou nyní nově řešeny některé kroky podávání žádostí o dotaci a obec musí 
být registrovaná na portálu farmáře MZe a portálu farmáře SZIF, zastupitelstvo 
schvaluje zmocnění pověřeného pracovníka Grantiky ČS, a.s. k přístupu 
k chráněným datům subjektu „obec Javorník“ a provedení registrace na obou 
portálech (usn. č. 2/2011-4c) 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
 
 
Zapsal: Marie Janderová 
 
 
 
Starosta: Zdeněk Bouška 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
    Marie Janková   Blanka Bulvová 
 


