
Zápis č. 7/2013  
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 4.11.2013 

 
 

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

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

1. Určení zapisovatele 
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
4. Hospodaření obce k 31.10.2013 
5. Smlouva o centralizovaném zadávání pro podání centrální poptávky po elektřině 
6. Zateplení budovy ZŠ – průběh realizace 
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: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 

- zastupitelstvo schválilo za ověřovatele zápisu M. Jankovou a L. Bednáře 
 
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
4. Hospodaření obce k 31.10.2013  

- zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník 
k 31.10.2013 Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet příjmů ve výši 3.865 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 
3.432 tis. Kč a na upravený rozpočet výdajů 5.109 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 
3.600 tis. Kč  

- saldo hospodaření je na upravený rozpočet -1.244 tis. Kč skutečnost -168 tis. Kč 
- v třídě financování jsou splátky úvěru ve výši 340 tis. Kč (úvěr je již celý splacen) a na 

rozpočtovaný nový úvěr ve výši 1.500 tis. Kč je vyčerpáno 814 tis. Kč 
- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 31.10.2013  

 
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 

5. Smlouva o centralizovaném zadávání pro podání centrální poptávky po elektřině 
 

- starosta seznámil zastupitele s možností zúčastnit se spolu s městem Svitavy jako 
centrálním zadavatelem zákonného způsobu zadávacího řízení a prostřednictvím 
komoditní burzy docílit co nejvýhodnější ceny elektřiny na rok 2014 



- všichni zastupitelé byli seznámeni s důvodovou zprávou k této problematice, která byla 
předložena Zastupitelstvu města Svitavy 30.10.2013 a návrhem smlouvy o 
centralizovaném zadávání 

- zastupitelstvo schválilo podle předloženého návrhu uzavření smlouvy č. 652/2013 o 
centralizovaném zadávání v souvislosti s podáním centrální poptávky po elektřině, ve 
které jsou smluvními stranami město Svitavy a jedním ze zadavatelů obec Javorník jako 
zadavatel číslo 17, se sídlem Javorník 26, PSČ 568 02 – usn. č. 7/2013-5 

 
 Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 

6. Zateplení budovy ZŠ – průběh realizace 
- zastupitelé byli seznámeni s průběhem prací na zateplení budovy ZŠ  
- Státní fond životního prostředí si před uzavřením smlouvy o dotaci vyžádal dodatečné 

podklady a upřesnění splnění kvalifikačních podmínek dodavatele díla 
- všechny smluvní podmínky jsou řádně plněny, trhové zkoušky na izolaci proběhly 

v pořádku, stavební deník je řádně vedený 
- v současné době se dokončují práce na střeše 
- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o průběhu prací na zateplení budovy ZŠ a 

dodatečných požadavcích SFŽP  
 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
7. Různé 
 
a) Zazimování lesa 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí připravovanou akci „Zazimování lesa“, která je 
zaměřena na úklid odpadků v lese mezi Javorníkem a rybníkem Rosnička; akce je 
organizována pod hlavičkou komise pro mládež a životní prostředí 

 
 
 
Zapsal: Marie Janderová 
 
 
  
Starosta: Zdeněk Bouška 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
     Marie Janková    Ladislav Bednář 


