
 
Zápis č. 6/2014 

ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 22.9.2014 

 
 
 

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

1. Určení zapisovatele 
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
4. Dispozice s majetkem obce 
5. Různé 

a) Darovací smlouva se Skupinovým vodovodem Svitavy 
b) Projekt místní komunikace na p.p. č. 523/22 
 
 

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 P. Štěrbovou 
 
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
5. Dispozice s majetkem obce 

- zastupitelstvu byl v souladu s usnesením zastupitelstva ze dne 1.9.2014 předložen 
upravený návrh smlouvy o výpůjčce lesní chaty neziskové organizaci Lidé v lese 

- předložená smlouva obsahuje dobu výpůjčky na 5 let a podmínky případného využití 
lesní chaty obcí 

- vypůjčitel Lidé v lese ve smlouvě předpokládá provést na vlastní náklady nutnou 
rekonstrukci v rozsahu cca 200 tis. Kč 

- starosta seznámil zastupitele s vypracovaným pasportem lesní chaty, který zpracovala 
firma BETA – PROJEKT Svitavy 

- dle souhrnné technické zprávy je stav chaty špatný; ve smlouvě o výpůjčce bude popsán 
skutečný nevyhovující stav chaty 

- zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o výpůjčce mezi obcí Javorník a spolkem Lidé 
v lese, IČ 22711643 za podmínky doplnění odkazu na passport (nedílná součást 
smlouvy) a předkládání stavebních úprav půjčiteli (obci) ke schválení před zahájením 
stavebních prací 
  

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 



6. Různé 
 
a) Darovací smlouva se Skupinovým vodovodem Svitavy 

- starosta seznámil zastupitele s rozhodnutím členské schůze Skupinového vodovodu 
Svitavy, která schválila finanční dar členským obcím ve výši 20 tis. Kč 

- zastupitelstvo schválilo uzavření Darovací smlouvy mezi Skupinovým vodovodem 
Svitavy a obcí Javorník na částku 20 tis. Kč  
 
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
b) Projekt místní komunikace na p.p. č. 523/22 

- zastupitelstvu byl předložen návrh na zpracování projektové dokumentace k možnosti 
vybudovat zpevněnou místní komunikaci na p.p. č. 523/22 

- záměr je v souladu s územním plánem obce 
- zastupitelstvo schválilo záměr zpracování projektové dokumentace k vybudování 

účelové místní komunikace na p.p. č. 523/22 a uložilo starostovi připravit veřejnou 
zakázku malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace ke schválení v 
zastupitelstvu  
 
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
 
Zapsal: Marie Janderová 
 
 
Starosta: Zdeněk Bouška 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:   Blanka Bulvová    Pavla Štěrbová 


