
Zápis č. 2/2014 
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 28.4.2014 

 
 

Zahájení:   18:00 hodin  
Ukončení:  19:10 hodin 
Ověřovatelé zápisu: B. Bulvová, V. Čechal 
Přítomni:  V. Čechal, F. Havlíček, P. Štěrbová, Z. Bouška,  
 L. Bednář, M. Obr, B. Bulvová, M. Janková, M. Janderová 
Omluveni:   
 
Program:  

1. Určení zapisovatele 
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
4. Hospodaření obce k 31.3.2014 
5. Změna předsedy komise pro mládež a životní prostředí 
6. 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  

- zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník 
k 31.3.2014 Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet příjmů ve výši 4.803 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 
1.142 tis. Kč a na upravený rozpočet výdajů 3.698 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 
1.379 tis. Kč  

- saldo hospodaření je na upravený rozpočet 1.105 tis. Kč skutečnost -237 tis. Kč 
- dosavadní nepříznivý vývoj je negativně ovlivněn liknavým vyřizováním dotace SFŽP, 

která by měla být ve výši cca 900 tis. Kč 
- z důvodu posunutí rozpočtových příjmů o několik měsíců navrhl starosta řešit uvedenou 

situaci přijetím úvěru 500 tis. Kč na rekonstrukci střešního pláště ZŠ a odvětrání půdního 
prostoru a otevřením kontokorentního limitu ve výši 500 tis. Kč; splátka dosavadního 
úvěru ve výši 900 tis. Kč bude k 30.4.2014 řádně splacena 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 31.3.2014 (usn. č. 2/2014-4a) 
- zastupitelstvo schválilo: 
- podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 

uzavření: 
- smlouvy o přijetí investičního úvěru od České spořitelny a.s. (IČ 45244782) do 

výše 500.000 Kč na financování rekonstrukce střešního pláště ZŠ Javorník a 
odvětrání půdního prostoru se splatností do 31.12.2014 a zajištěného budoucími 
příjmy obce (usn. č. 2/2014-4b) 



- smlouvy o kontokorentním úvěru od České spořitelny a.s. (IČ 45244782) ve výši 
500.000 Kč na překlenutí časového nesouladu příjmů a výdajů se splatností do 
jednoho roku a zajištěného budoucími příjmy obce (usn. č. 2/2014-4c) 

- zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2 (přijetí krátkodobého úvěru ve výši 500 
tis. Kč – pol. 8113, a splátku krátkodobého úvěru ve výši 500 tis. Kč – pol. 8114, úhradu 
DPPO za obec ve výši 68 tis. Kč a zároveň příjem DPPO za obec ve výši 68 tis. Kč) - 
(usn. č. 2/2014-4d) 

- zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled obce Javorník do r. 2017 (usn. č. 2/2014-4e) 
 

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 

5. Změna předsedy komise pro mládež a životní prostředí  
- starosta informoval zastupitele o rezignaci Daniela Císaře na funkci předsedy komise 

pro mládež a životní prostředí a souhlasilo s tím, že novým předsedou komise je od 
1.4.2014 Petr Hirka (usn. č. 2/2014-5a)  
 

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
6. Různé 
 
a) Informace o jednáních starosty s firmami CENTROPOL ENERGY, a.s. a ČEZ, a.s. 

- starosta informoval zastupitele o posledních stanoviscích a nabídkách obou firem 
- podle nového občanského zákoníku podepsání nabídky podmínek je posuzováno jako 

uzavření smlouvy, takže nemohlo dojít ke změně dodavatele silové elektřiny bez 
sankce 

- CENTROPOL ENERGY, a.s. předložil zastupitelstvu ke schválení smlouvu o smlouvě 
budoucí, na základě které by v r. 2016 byla dodavatelem silové elektřiny právě tato 
firma 

- ČEZ, a.s. předložil zastupitelstvu nabídku dodávky elektřiny na období 1.5.2014 – 
31.12.2015 s individuálně nastavenými cenami, které jsou příznivější než byla nabídka 
z ledna t.r. 

- zastupitelstvo nesouhlasilo s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s firmou 
CENTROPOL ENERGY, a.s. (usn. č. 2/2014-6a) 

- zastupitelstvo souhlasilo s přijetím nabídky ČEZ, a.s. č. 14006387 (usn. č. 2/2014-6b) 
a pověřilo starostu podepsáním akceptace nabídky a uzavřením smlouvy o dodávce 
elektřiny 

 
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
b) Dodatek smlouvy s firmou EKO-KOM  

- zastupitelstvo schválilo Dodatek smlouvy č. 1 s firmou EKO-KOM, a.s. ze dne 
7.4.2014 a její přílohu č. 1, která pověřuje firmu LIKO Svitavy a.s. výkaznictvím o 
odpadech (usn. č. 2/2014-6b) 

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


