
Zápis č. 1/2014 
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 24.2.2014 

 
 

Zahájení:   18:00 hodin  
Ukončení:  18:40 hodin 
Ověřovatelé zápisu: B. Bulvová, V. Čechal 
Přítomni:  V. Čechal, F. Havlíček, M. Janderová, P. Štěrbová, Z. Bouška,  
 L. Bednář, M. Obr, B. Bulvová, M. Janková 
Omluveni:   
 
Program:  

1. Určení zapisovatele 
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
4. Hospodaření obce v r. 2014 
5. 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 B. Bulvovou a Vl. Čechala 
 
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
4. Hospodaření obce v r. 2014  

- podle pokynů Pardubického kraje bude první výkaz hospodaření obce zpracován za 
únor 2014 

- starosta obce seznámil zastupitele s dosavadním plněním rozpočtu s tím, že navrhl 
schválit rozpočtové opatření č. 1, kterým se navýší příjem § 2310 (pitná voda) o 25,0 tis. 
Kč a výdaje v § 3113 (ZŠ) o 100,0 tis. Kč, § 3399 (kaple) o 62,0 tis. Kč a § 3631 (veřejné 
osvětlení) o 35,0 tis. Kč 

- zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 1 (usn. č. 1/2014-4a) 
 
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 

 
5. Různé 
 
a) Informace o jednáních starosty s firmami CENTROPOL ENERGY, a.s. a ČEZ, a.s. 

- starosta informoval zastupitele o konečných jednáních s oběma firmami s tím, že byla 
podána výpověď obce firmě ČEZ na odběr elektřiny pro SVC a veřejné osvětlení a dle 
dřívějšího usnesení ZO byla podepsána smlouva o odběru el. energie  v r. 2014 



s CENTROPOL ENERGY, a.s. (vzhledem k výpovědní lhůtě u ČEZ bude nový odběr 
od 1.5.2014) 

- zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí bez připomínek (usn. č. 1/2014-5a) 
 

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
b) Sdružování finančních prostředků na nákup výměnného fondu pro podporu výkonu 
regionálních funkcí knihoven pro rok 2014 

- starosta seznámil zastupitele s dopisem ředitelky Městské knihovny ve Svitavách, který se 
týká předpokládaného financování v r. 2014 

- starosta podal návrh, aby zastupitelstvo odsouhlasilo roční příspěvek obce Městské knihovně 
ve Svitavách na nákup výměnného fondu ve stejné výši jako v r. 2013, tj. 5 Kč na obyvatele 

- zastupitelstvo schválilo poskytnutí ročního příspěvku Městské knihovně ve Svitavách na 
nákup výměnného fondu ve výši do 5 Kč na jednoho obyvatele (usn. č. 1/2014-5b) 
  
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
c) Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v pozdějším znění vč.  459/2013 Sb. 

- starosta seznámil zastupitele s nařízením vlády ze dne 18. prosince 2013, které se týká 
odměňování za výkon funkce členů zastupitelstev 

- nově je stanovena max. výše měsíční odměny starosty ve výši 60 % odměny uvolněného 
starosty 

- zastupitelům byla předložena podrobná tabulka se strukturou možných odměn a navržených 
odměn 

- zastupitelstvo schválilo stanovení odměn zastupitelům vč. starosty, místostarosty a předsedů 
výborů a komisí s platností od 1.3.2014 – schválená výše je max. 75 % možné odměny usn. 
č. 1/2014-5c) 
  
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 

 
Zapsal: Marie Janderová 
 
 
  
Starosta: Zdeněk Bouška 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
     Blanka Bulvová    Vladimír Čechal 


