
Zápis č. 2/2012  
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 26.3.2012 

 
 

Zahájení:   18:00 hodin  
Ukončení:  18:50 hodin 
Ověřovatelé zápisu: F. Havlíček. B. Bulvová 
Přítomni:  M. Janderová, V. Čechal, P. Odstrčilová, F. Havlíček,  

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

1. Určení zapisovatele 
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
4. Hospodaření obce k 29.2.2012 
5. Úhrada nákladů za dojíždějící žáky do Svitav 
6. Stav podání žádostí o dotace 
7. 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 F. Havlíčka a B. Bulvovou  
 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
4. Hospodaření obce k 29.2.2012 

- zastupitelé byli seznámeni s průběžným stavem hospodaření obce za první dva měsíce roku 
2012  

- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o hospodaření obce k 29.2.2012 (usn. č. 2/2012-4) 
 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 

5. Úhrada nákladů za dojíždějící žáky do Svitav 
- město Svitavy předložilo obci Javorník smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů za žáky ZŠ 

pro školní rok 2011-2012, ve které jsou vyčísleny náklady na jednoho žáka po odečtu odpisů a 
státní dotace ve výši 5.365 Kč 

- zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o úhradě neinvestičních výdajů mezi městem 
Svitavy a obcí Javorník pro školní rok 2011-2012 na 22 dojíždějících žáků v celkové výši 
118.030 Kč (usn. č. 2/2012-5) 
 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 



 

6. Stav podání žádostí o dotace 
- starosta informoval zastupitele o stavu podání žádostí obce Javorník o dotace na 

zateplení budovy ZŠ a opravu kopule kaple N. Trojice 
- v případě zateplení ZŠ byly v závěru loňského roku zpřísněny některé parametry pro 

energetický audit, proto musel být ještě přepracován (cena 15.400 Kč) 
- firma Europoint podala za obec Javorník žádost hned na počátku lhůty pro podávání 

žádostí (29.2. – 30.4.2012), což bylo důležité, protože pro velký přetlak žádostí byl 
příjem žádostí předčasně ukončen 

- schvalovací proces má trvat celkem 6 měsíců 
- ve věci opravy kopule kaple N. Trojice starosta seznámil zastupitelstvo s kritérii 

hodnocení žádostí 
- v případě posílení šance na získání dotace by bylo potřeba investování dalších 

několika desítek tisíc Kč a aktuální rozpočtový výhled obce na nejbližší dva roky je i 
s ohledem na nižší daňové příjmy napnutý, proto žádost nebyla podána; oprava 
kopule bude tak realizována finančně méně náročným způsobem (výměnou 
poškozených eternitových šablon) 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty ke stavu podání žádostí o dotace 
bez připomínek (usn. č. 2/2012-6) 
 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 

 
7. Různé 
 
a) Záměr dispozice s majetkem obce 

- starosta předložil návrh dispozice s majetkem obce – prodej p.p. č. 370/2 o velikosti 288 m
2
 

(jedná se o pozemek, který užívají řadu desítek let jako zahradu manželé Peňázovi) 
- zastupitelstvo schválilo záměr prodeje p.p. č. 370/2 a uložilo úkol zveřejnit záměr dispozice 

dle zákona o obcích na úředních deskách obce; Z: starosta (usn. č. 2/2012-7a) 
 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
  
 

 
Zapsal: Marie Janderová 
 
 
 
Starosta: Zdeněk Bouška 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
    František Havlíček   Blanka Bulvová 


