
Zápis č. 7/2011  
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 12.12.2011 

 
 

Zahájení:   18:00 hodin  
Ukončení:  19:15 hodin 
Ověřovatelé zápisu: P. Odstrčilová, B. Bulvová 
Přítomni:  M. Janderová, V. Čechal, P. Odstrčilová, F. Havlíček,  

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

1. Určení zapisovatele 
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
4. Plnění rozpočtu obce k 30.11.2011 a rozpočtové opatření č. 3 
5. Rozpočet obce na r. 2012 
6. Vyhláška o poplatku z odpadů na r. 2012 
7. Nájemné z bytu na r. 2012 

 
 
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 P. Odstrčilovou a B. Bulvovou  
 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
4. Plnění rozpočtu obce k 30.11.2011 a rozpočtové opatření č. 3 

- zastupitelstvo bylo seznámeno s plněním rozpočtu obce k 30.11.2011  a návrhem 
rozpočtového opatření č. 3 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 30.11.2011 a schválilo rozpočtové 
opatření č. 3  
 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 

5. Rozpočet obce na r. 2012 
- návrh rozpočtu obce na rok 2012 byl řádně zveřejněn na úřední desce OÚ Javorník i 

na webových stránkách obce – elektronické úřední desce 
- starosta doporučil schválit rozpočet 
- v návaznosti na předložený rozpočet předložil starosta ke schválení rozpočtový 

výhled obce Javorník do r. 2014 
- v souvislosti s novými pravidly pro vedení účetnictví zastupitelstvo schválilo směrnici 

k provádění inventarizace vč. odpisového plánu a směrnici k odpisování majetku 



- zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Javorník na r. 2012 a rozpočtový výhled obce 
Javorník do r. 2014 
 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 

6. Vyhláška o poplatku z odpadů na r. 2012 

- zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Javorník č. 1/2011, o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů v r. 2012 
 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 

 
7. Nájemné z bytu na r. 2012 

- vzhledem k současné ekonomické situaci bylo navrženo ponechat nájemné z bytu v ZŠ na r. 
2012 ve stávající výši a upravit vodné o nárůst o 4% z důvodu navýšeného DPH (dosud 
vodné činí 226 Kč) 

- zastupitelstvo schválilo ponechání nájemného z bytu v ZŠ pro r. 2012 ve výši 2.470 Kč a 
stanovení vodného na částku 235 Kč 
 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
 
 
Zapsal: Marie Janderová 
 
 
 
Starosta: Zdeněk Bouška 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
    Pavla Odstrčilová   Blanka Bulvová 


