
Zápis č. 5/2013  
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 9.9.2013 

 
 

Zahájení:   18:00 hodin  
Ukončení:  19:30 hodin 
Ověřovatelé zápisu: M. Obr, L. Bednář 
Přítomni:  V. Čechal, F. Havlíček, M. Janderová, P. Štěrbová, Z. Bouška, M. 

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

1. Určení zapisovatele 
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
4. Hospodaření obce k 31.8.2013 
5. Zateplení budovy ZŠ – průběh realizace a finanční zajištění 
6. Dispozice s majetkem obce 
7. Různé – Závěrečný účet Skupinového vodovodu 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: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 

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

 
4. Hospodaření obce k 31.8.2013  

- zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník 
k 31.8.2013 Fin 2-12M 

- na roční rozpočet příjmů ve výši 3.805 tis. Kč je skutečnost 2.690 tis. Kč po konsolidaci a 
na rozpočet výdajů 3.201 tis. Kč je skutečnost 1.976 tis. Kč po konsolidaci  

- saldo hospodaření je na rozpočet 604 tis. Kč skutečnost 713 tis. Kč (z toho byl splacen 
úvěr ve výši 307 tis. Kč) 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 31.8.2013 a schválilo 
rozpočtové opatření č. 3 (realizace zateplení ZŠ, opravy v MŠ, sportovní zařízení 
v majetku obce, ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče, volby, přijetí úvěru) 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
5. Zateplení budovy ZŠ – průběh realizace a finanční zajištění 

- zastupitelé byli seznámeni s průběhem prací na zateplení budovy ZŠ a způsobem 
financování 

- dle smlouvy o dílo budou faktury hrazeny ještě před inkasem dotace (první faktura ve 
výši 281 tis. Kč byla již uhrazena) 



- na předfinancování dotace a částečnou úhradu vlastního podílu přijme obec bankovní 
úvěr do výše 1.500 tis. Kč 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o průběhu prací na zateplení budovy ZŠ 
- zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a.s. na 

financování zateplení ZŠ Javorník ve výši 1.500 tis. Kč se splatností do 30.9.2016 a 
zajištěného budoucími příjmy obce 

 
 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
6. Dispozice s majetkem obce  

- na minulém zasedání zastupitelstva byl schválen záměr prodeje několika pozemkových 
parcel v k.ú. Javorník u Svitav, který byl řádně vyvěšen na úředních deskách obce 

- zastupitelstvo schválilo prodej pozemkových parcel č. 1286 (0,0033 ha), č. 1291 
(0,0178 ha) a č. 226 (0,0114 ha) Marii a Augustinovi Drábíkovým 

- zastupitelstvo schválilo prodej p. p. č. 1287 (0,0118 ha) Petru Krištofovi 
- zastupitelstvo schválilo prodej p. p. č. 272/3 (0,0923 ha) Marii a Vlastimilu Dědičovým 
- zastupitelstvo schválilo prodej p. p. č. 1146/4 (0,0099 ha) Ing. Tomáši Reicheltovi 
- zastupitelstvo schválilo prodej p. p. č. 272/1 (0,1588 ha) Dušanu Krištofovi 
- zastupitelstvo schválilo prodej p. p. č. 1233/12 (0,0021 ha) Mojmíru Polákovi 
- zastupitelstvo schválilo prodej p. p. č. 1267/2 (0,0141 ha) Šárce a Michalovi Kišacovým 
- zastupitelstvo schválilo prodej p. p. č. 25/3 (0,0255 ha) Josefu Bednářovi 
- zastupitelstvo schválilo prodej p. p. č. 472/2 (0,2070 ha) Miroslavu Fedrselovi 

 
Ve všech uvedených případech bude prodej realizován dle stejných podmínek, za 
kterých jsou pozemky obcí prodávány již řadu let (cena 1 m2 je 35 Kč + ostatní náklady 
spojené s realizací kupní smlouvy vč. daně z převodu hradí kupující). Zastupitelstvo 
schválilo uzavření kupních smluv výše uvedeným kupujícím (usn. č. 5/2013 – 6a) 
 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 

- zastupitelstvo schválilo uzavření darovací smlouvy s Mgr. Janem Pešlem, na základě 
které dárce daruje obci inženýrskou infrastrukturu pro výstavbu RD v účetní hodnotě 
600.000 Kč (usn. č. 5/2013 – 6b) 
 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 

- zastupitelstvo schválilo záměr koupě p.p. č. 259/25 o výměře 1.289 m2, na jejíž části je i 
pás místní komunikace k hájence a uložilo starostovi a místostarostce záměr vyvěsit na 
úřední desce (usn. č. 5/2013 – 6c) 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
 
7. Různé 
 
a) Závěrečný účet Skupinového vodovodu Svitavy 

- závěrečný účet svazku byl na zastupitelstvu projednán již 3.6.2013, ale nyní byla 
k dispozici i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

- zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a 
závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy za rok 2012 
 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 



b) Dopis Mgr. Jana Pešla 
- zastupitelé byli seznámeni s dopisem p. Jana Pešla ze dne 30.8.2013 

 
 
 
 
Zapsal: Marie Janderová 
 
 
  
Starosta: Zdeněk Bouška 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
     Miroslav Obr     Ladislav Bednář 


