
Zápis č. 7/2012  
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 5.11.2012 

 
 

Zahájení:   18:00 hodin  
Ukončení:  18:40 hodin 
Ověřovatelé zápisu: M. Janková, V. Čechal 
Přítomni:  M. Janderová, V. Čechal, P. Odstrčilová, F. Havlíček,  

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

1. Určení zapisovatele 
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
4. Smlouva se Skupinovým vodovodem Svitavy 
5. Různé - smlouva s Městskou knihovnou ve Svitavách 

  - problematika dopravního značení v obci 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 Marii Jankovou a Vladimíra Čechala  
 
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
4. Smlouva se Skupinovým vodovodem Svitavy 

- starosta seznámil zastupitele s rozhodnutím členské schůze Skupinového vodovodu Svitavy. 
která i letos na návrh starosty Javorníka schválila finanční dar členským obcím, tentokrát ve 
výši 40 tis. Kč 

- zastupitelstvo schválilo uzavření Darovací smlouvy mezi Skupinovým vodovodem Svitavy a 
obcí Javorník na částku 40 tis. Kč  
 
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 

6. Různé 
 
a) Smlouva s Městskou knihovnou ve Svitavách 

- dle usnesení z minulého zasedání zastupitelstva byla předložena Smlouva o sdružování 
prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice mezi obcí Javorník 
a Městskou knihovnou ve Svitavách (příspěvek 5 Kč na 1 obyvatele a rok) 

- zastupitelstvo schválilo uzavření „Smlouvy o sdružování prostředků na nákup výměnného 
fondu pro knihovny v regionu Pardubice“ 
    
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 



b) Problematika dopravního značení v obci Javorník 
- Miroslav Obr na základě usnesení posledního zasedání zastupitelstva provedl společně 

s dopravním inženýrem Policie ČR ve Svitavách prohlídku stavu dopravního značení v obci 
Javorník přímo na místě 

- M. Obr podal informaci o závěrech prohlídky a doporučení dopravního inženýra, které je 
zpracováno graficky na mapě obce 

- návrh předpokládá zrušení dopravního značení v celé obci s tím, že bude pouze doznačena 
bytová zóna, budou podle možností řešena další parkovací místa a v budoucnu budovány 
zpomalovací retardéry z dlažebních kostek 

- zastupitelstvo schválilo provedení změn v dopravním značení podle doporučení dopravního 
inženýra Policie ČR 
    
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
 
 
Zapsal: Marie Janderová 
 
 
  
Starosta: Zdeněk Bouška 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
    Marie Janková   Vladimír Čechal 


