
Zápis č. 3/2013  
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 3.6.2013 

 
 

Zahájení:   18:00 hodin  
Ukončení:  19:11 hodin 
Ověřovatelé zápisu: F. Havlíček, M. Janková 
Přítomni:  M. Janderová, V. Čechal, P. Odstrčilová, F. Havlíček,  

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

1. Určení zapisovatele 
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
4. Závěrečný účet Mikroregionu Svitavsko za r. 2012 
5. Závěrečný účet Skupinového vodovodu Svitavy za r. 2012 
6. Hospodaření obce Javorník k 31.5.2013 
7. Zateplení budovy ZŠ 
8. ZŠ – školní rok 2013 – 2014 
9. Různé – informace LIKO a.s. Svitavy 

  
 
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 Františka Havlíčka a Marii Jankovou  
 
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
4. Závěrečný účet Mikroregionu Svitavsko za r. 2012  

- zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí 
Mikroregionu Svitavsko za rok 2012, který je vyvěšen na úředních deskách obce 

- zastupitelstvo jej vzalo na vědomí bez připomínek (usn. č. 3/2013-4) 
 
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
5. Závěrečný účet Skupinového vodovodu Svitavy 

- zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí Skupinový 
vodovod Svitavy za rok 2012, který je vyvěšen na úředních deskách obce 

- zastupitelstvo jej vzalo na vědomí bez připomínek (usn. č. 3/2013-5) 
 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
6. Hospodaření obce Javorník k 31.5.2013 

- zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník 
k 31.5.2013 Fin 2-12M 



- na roční rozpočet příjmů ve výši 3.805 tis. Kč je skutečnost 1.633,7 tis. Kč po 
konsolidaci a na rozpočet výdajů 3.196 tis. Kč je skutečnost 1.151,7 tis. Kč po 
konsolidaci 

- saldo hospodaření je + 482 tis. Kč 
- na plánovanou výši splátek úvěru 406 tis. Kč bylo již uhrazeno 406 tis. Kč, úvěr je tak 

již splacen (bylo využito možnosti mimořádné splátky) 
- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 31.5.2013 a schválilo 

rozpočtové opatření č. 2 (§ 4359, pol. 5492 částka + 5.000 Kč – dar Charitě Svitavy) 
  
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
7. Zateplení budovy ZŠ 

- starosta informoval zastupitele o připravených zadávacích podmínkách pro výběrové 
řízení na veřejnou zakázku 

- tato veřejná zakázka je zadávána v souladu s pravidly a příslušnými metodickými 
pokyny Státního fondu životního prostředí Operačního programu Životní prostředí 

- obeslání již dříve schválených firem bude provedeno cca do 10.6.2013 a zároveň 
budou podmínky vyvěšeny na webových stránkách obce 

- podání nabídek uchazečů bude do 12:00 h dne 2.7.2013 s otevíráním obálek ve 
13:00 h 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o stavu prací na projektu zateplení ZŠ 
 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
8. ZŠ – školní rok 2013 – 2014 
  

- stejně jako v minulých letech, ředitelka ZŠ a MŠ Pavla Odstrčilová požádala o 
udělení výjimky z počtu žáků pro školní rok 2013/2014 

- výjimka může být udělena dle § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění 
pozdějších předpisů 

- zastupitelstvo rozhodlo udělit ZŠ a MŠ Javorník výjimku z počtu žáků pro školní rok 
2013/2014 a zavázalo se dofinancovat chybějící neinvestiční náklady (usn. č. 
3/2013-8) 

 
 Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
6. Různé 
 
a) Informace LIKO a.s. Svitavy 

- starosta seznámil zastupitele s dopisem LIKO a.s. Svitavy o nových pravidlech 
zpětného odběru elektrozařízení 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí dopis LIKO a.s. Svitavy a doporučilo zveřejnit nová 
pravidla v příštím vydání Javornického občasníku 
 
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
Zapsal: Marie Janderová 
  
Starosta: Zdeněk Bouška 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
    František Havlíček   Marie Janková 


