
Zápis č. 4/2011  
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 16.5.2011 

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

B. Bulvová, Z. Bouška, L. Bednář 
Omluveni: M. Janková  
 
 
Program:  
 

1. Určení zapisovatele 
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
4. Složení konkursní komise na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Javorník 
5. Plnění rozpočtu obce k 30.4.2011 a rozpočtové opatření č. 1 
6. Závěrečný účet Skupinového vodovodu Svitavy za r. 2010 
7. Schválení Smlouvy o poskytnutí investičního grantu Pardubického kraje na ÚPD 
8. Informace o stavu prací na Územním plánu obce 
9. Smlouva s městem Svitavy o úhradě neinvestičních výdajů 
10. Povolení výjimky pro ZŠ a MŠ 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: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 

- zastupitelstvo schválilo za ověřovatele zápisu F. Havlíčka a L. Bednáře  
 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
4. Složení konkursní komise na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Javorník 

- starosta předložil nominace zástupců do konkursní komise na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ 
Javorník 

- zasedání komise, na které bude proveden výběr uchazečů, bude 23.6.2011 
- zastupitelstvo schválilo složení konkursní komise v následující sestavě: 

MěÚ Svitavy – Mgr. Jiří Petr, ved. odboru školství a kultury 
Česká školní inspekce – Mgr. Ivana Bečková 
KrÚ Pardubického kraje – Mgr. Renata Černíková, odb. školství, kultury a tělových. 
ZŠ a MŠ Javorník – Zdenka Rejmanová, vedoucí učitelka MŠ 
Rada školy při ZŠ Javorník – Blanka Bulvová 
Obec Javorník (zřizovatel) – Mgr. Zdeněk Bouška, starosta a Marie Janková, čl. ZO 
tajemník komise – Marie Janderová 

 (usn. č. 4/2011-4) 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 



5. Plnění rozpočtu obce k 30.4.2011 a rozpočtové opatření č. 1 
- zastupitelstvo bylo seznámeno s plněním rozpočtu obce k 30.4.2011 a návrhem rozpočtového 

opatření č. 1 
- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 30.4.2011 a schválilo rozpočtové 

opatření č. 1 (usn. č. 4/2011-5) 
 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
6. Závěrečný účet Skupinového vodovodu Svitavy 

- zastupitelstvo projednalo sice tento bod již na minulém zasedání, ale jeho projednání ve svazku 
obcí Skupinový vodovod Svitavy bylo až poté; proto můžeme oficiálně projednat závěrečný účet 
až nyní 

- zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod 
Svitavy za rok 2010 a zastupitelstvo jej vzalo na vědomí bez připomínek (usn. č. 4/2011-6) 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
7. Schválení Smlouvy o poskytnutí investičního grantu Pardubického kraje na ÚPD 

- zastupitelstvo schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí grantu č. OSRKEF/11/20557 z programu 
Podpora pořízení územních plánů v roce 2011mezi Pardubickým krajem a obcí Javorník na 
částku 102.600 Kč (usn. č. 4/2011-7) 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
8. Informace o stavu prací na Územním plánu obce 

- starosta informoval zastupitele o pracovních verzích čtyř dokumentů, zpracovaných Ing. arch. 
Vojtěchem: textovou částí návrhu ÚPO Javorník, hlavním výkresem, výkresem VPS, opatření a 
asanací a výkresem záborů PF 

- všechny uvedené dokumenty obdrželi zastupitelé v písemné podobě 
- zastupitelé prostudují návrhy a případné připomínky a doplňky dodají na OÚ nejpozději 

18.5.2011 ke zpracování stanoviska Ing. Vojtěchovi 
 

 
9. Smlouva s městem Svitavy o úhradě neinvestičních výdajů 

- zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy s městem Svitavy o úhradě neinvestičních výdajů na 
dojíždějící žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zřízených městem Svitavy 

- hodnota smlouvy je 102.580 Kč (usn. č. 4/2011-9) 
 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
10. Povolení výjimky pro ZŠ a MŠ Javorník 
 

- zastupitelstvo rozhodlo udělit ZŠ a MŠ Javorník výjimku z počtu žáků pro školní rok 
2011/2012 a zavázalo se dofinancovat chybějící neinvestiční náklady 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
Zapsal: Marie Janderová 
 
Starosta: Zdeněk Bouška 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
    František Havlíček   Ladislav Bednář 


