
Zápis č. 2/2015 
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 20.4.2015 

 
 
 

Zahájení:   18:00 hodin  
Ukončení:  21:25 hodin 
Ověřovatelé zápisu: M. Janková, K. Matušovská 
Přítomni:  M. Janderová, P. Štěrbová, M. Janková, M. Obr, V. Čechal,  
 B. Bulvová, Z. Bouška, K. Matušovská, D. Císař 
Omluveni:   
 
 
 
Program:  

1. Určení zapisovatele 
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
4. Závěrečný účet obce Javorník za r. 2014 vč. ZŠ a MŠ Javorník 
5. Plnění rozpočtu obce k 31.3.2015 
6. Rozpočtové opatření č.1 
7. Pozemkové záležitosti (Lesní školka, Povodí Moravy, Autobusové zastávky, 

Březinka) 
8. Různé 

- informace komise ŽP k údržbě zeleně a kácení stromů 
- aktuální změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev 
- informace o získané dotaci pro obecní knihovnu 
- cenová nabídka SÚS Pardubice na opravu koryta na vtoku a výtoku rybníka a 
 zhotovení čela propustků na vtoku do rybníka 
- nabídka firmy ELTRICK IQC na úsporu el. energie v SVC 
- zápis do Pamětní knihy obce Javorník 
- informace k rekonstrukci cyklistické stezky Svitavy – Javorník 
- informace ze Skupinového vodovodu Svitavy týkající se ztrát v obci Javorník 
- informace k možnosti vybudování nových povrchů pod vybranými prolézačkami 
 u MŠ a v Březince 
- dotační analýza 
- předložení zprávy kontrolního výboru 
 
 

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 K. Matušovskou 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
4. Závěrečný účet obce Javorník za r. 2014 vč. ZŠ a MŠ Javorník  

- závěrečný účet obce Javorník za r. 2014 a účetní uzávěrka obce a příspěvkové organizace ZŠ 
a MŠ Javorník za r. 2014 byly řádně vyvěšeny na úředních deskách obce 

- obec hospodařila v r. 2014 s přebytkem 1.596 tis. Kč, z něhož bylo použito 1.080 tis. Kč na 
splátky úvěrů a zbytek posílil zůstatek na BÚ 



- příspěvková organizace obce ZŠ a MŠ Javorník hospodařila v r. 2014 s přebytkem 
108.291,96 Kč; hlavním důvodem takto příznivého výsledku byla oproti minulým rokům velká 
úspora za vytápění budovy (po vyúčtování nákladů na plyn bylo škole ze zaplacených záloh 
ve výši 151.950 Kč vráceno 92.011 Kč) 

- zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření obce, účetní závěrku obce a její zřízené 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Javorník, závěrečný účet obce a její zřízené příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Javorník za rok 2014 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad (usn. č. 2/2015-4) 

 
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
5. Plnění rozpočtu obce k 31.3.2015 

- zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník 
k 31.3.2015 Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet příjmů ve výši 3.952 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 
1.049 tis. Kč a na upravený rozpočet výdajů 3.532 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 
678 tis. Kč  

- saldo hospodaření je na upravený rozpočet 420 tis. Kč skutečnost 371 tis. Kč 
- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 31.3.2015 bez připomínek 

(usn. č. 2/2015-4) 

 
  Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
6. Rozpočtové hospodaření č. 1 

- na základě dosavadního vývoje hospodaření a připravovaných akcí předložil starosta ke 
schválení rozpočtové opatření č. 1 dle položek (schvaluje se ale rozpočtové opatření 
v paragrafovém znění) 

- úprava se týká následujících změn:   
(a) Příjmy: daňové příjmy + 212,1 tis. Kč, pronájem kanalizace + 10 tis. Kč (§ 2310) 
(b) Výdaje: stezka SY – Javorník + 300 tis. Kč (§ 2212), dopadové plochy u 

prolézaček MŠ + 92 tis. Kč (§ 3111), opravy na vtoku a výtoku rybníka + 100 tis. 
Kč (§ 3745), počítač OÚ + 20 tis. Kč (§ 6171), DPPO za obec 101,1 tis. Kč (§ 
6399) 

- zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 1 v paragrafovém znění (do položek bude 
upraveno podle upřesnění) 

(usn. č. 2/2015-6) 

  Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
7. Pozemkové záležitosti (Lesní školka, Povodí Moravy, Autobusové zastávky, 
Březinka) 
 
 Lesní školka 

- zapsaný spolek Lidé v lese (provozovatel lesní školky) požádal obec Javorník v souladu 
s uzavřenou smlouvou o pronájmu o souhlas k vybudování přírodního lesního hřiště u srubu 

- hřiště by mělo obsahovat interaktivní prvky pro tzv. environmentální výchovu, lanové centrum, 
dřevěné prvky od mladých sochařů, malé jezírko, ptačí budky, kamenné zídky apod. 

- používány budou pouze přírodní materiály, žádný beton 
- zastupitelstvo žádost projednalo a souhlasilo s navrženými úpravami v areálu srubu dle 

žádosti  

(usn. č. 2/2015-7a) 

  Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 Povodí Moravy 

- Dopravoprojekt Brno a.s. zpracovává studii proveditelnosti „Studie vodního prostředí na 
Svitavsku“, jejímž investorem je Povodí Moravy, s.p. 

- jedna část studie se také zabývá územím místního toku pod hájenkou a chataři 
- je navržena revitalizace místního toku – úprava koryta a zpřírodnění toku a dále suché nádrže 



- v uvedeném zájmovém území je několik vlastníků pozemků, mj. jeden pozemek p.p. č. 1255/1 
o výměře 244 m

2
 je ve vlastnictví obce Javorník 

- firma Dopravoprojekt požádala obec o předběžné stanovisko vlastníka pozemku 
- zastupitelstvo nesouhlasilo s prodejem uvedeného pozemku, ale souhlasilo se záměrem  

stavby 

(usn. č. 2/2015-7b) 
  Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 Autobusové zastávky 

- starosta informoval zastupitele o jednání s ředitelem Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových (ÚZSVM) Václavem Olbertem 

- postupně se dávají do pořádku nedořešené majetkové vztahy 
- v Javorníku pod dvěma autobusovými zastávkami, které patří obci Javorník, je pozemek ve 

vlastnictví státu, dále chodník podél zastávky u ZŠ p.p. č. 1232/3 ostatní plocha je také státu 
- OÚ Javorník nevede pasport místních komunikací, ale jako silniční správní úřad podle § 40 

odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění pokládá 
pozemek pozemkovou parcelu číslo 1232/3 ostatní plocha se způsobem využití ostatní 
komunikace v k. ú. Javorník u Svitav za místní komunikaci 

- zastupitelstvo pověřilo starostu k podání žádosti o bezúplatný převod p. p. č. 1232/3 ostatní 
plocha v k. ú. Javorník u Svitav Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

(usn. č. 2/2015-7c) 
  Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 

- zastupitelstvo schválilo záměr odkoupení pozemků pod autobusovými zastávkami u ZŠ na 
p.p. č. 197 (13 m

2
) a U Jelena p.p. č. 198 (11 m

2
) a pověřilo starostu k příslušnému jednání a 

připravení smluv k projednání v zastupitelstvu 

(usn. č. 2/2015-7d) 
  Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 Březinka 

- starosta informoval zastupitelstvo o poslední nabídce p. Tomáši Komorousovi ve věci 
pozemků v areálu Březinka a blízkém okolí; T. Komorous má k jednání pověření od vlastníka 
pozemků, kterým je jeho matka 

- na konkrétní cenovou nabídku odkupu pozemků p. Komorous dne 12.3.2015 odpověděl, že za 
nabídku děkuje, ale v celé věci je zastupován realitním makléřem a nyní případný prodej 
pozemků je zcela pozastaven 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o poslední komunikaci s p. Tomášem 
Komorousem 

 (usn. č. 2/2015-7e) 

  Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 

8. Různé 

 
a) Informace komise ŽP k údržbě zeleně a kácení stromů 

- na základě žádosti OÚ Javorník ze dne 24.2.2015 bylo dne 18.3.2015 provedeno 
místní šetření a posouzení stavu a perspektivy vybraných stromů v obci Javorník za 
účasti Ing. Fišarové z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště 
v Pardubicích, předsedkyně komise životního prostředí J. Bouškové a člena komise 
B. Zicha 

- stav posuzovaných stromů je vyhovující, žádný nebyl shledán jako havarijní; za 
běžných povětrnostních podmínek jsou všechny předmětné stromy stabilní 

- ve stanovisku jsou u jednotlivých stromů doporučeny případné ozdravné zásahy 
- kromě uvedeného místního šetření byly v Březince označeny stromy ke skácení 

z důvodu jejich nevyhovujícího stavu (vyvrácené, poškozené, suché apod.); většina 
stromů, které byly prokazatelně na pozemku obce, byla zpracována na veřejné 
brigádě 



- následně bylo upřesněno umístění zbylých označených stromů, zda jsou na pozemku 
obce; protože se jednalo o větší stromy, vydal Obecní úřad Javorník jako příslušný 
správní orgán rozhodnutí ke skácení tří stromů 

- bohužel, osobní aktivitou občana Javorníka byly skáceny i stromy na pozemku p. 
Komorousové, přestože ještě před kácením dne 31.3.2015 byl upozorněn na 
nejasnost hranice pozemků, a že končí vegetační období 

- od jednání dotyčného občana se komise ŽP i OÚ distancují 
- je třeba ještě dodat, že dne 8.3.2015 byl p. Tomáš Komorous mailem upozorněn na 

to, že v blízkosti ohniště a parketu jsou suché stromy, jejichž padající větve hrozí 
úrazem dětí, které se v areálu pohybují a že nechceme bez jeho souhlasu větve 
ořezávat 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci komise ŽP a souhlasí s postupem komise 

ŽP a OÚ 
  (usn. č. 2/2015-8a) 

  Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
b) aktuální změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev 

- vláda ČR na svém zasedání dne 16.3.2015 schválila novelu nařízení vlády č. 
37/20013 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev 

- na základě tohoto nařízení dochází automaticky k navýšení odměn uvolněných členů 
zastupitelstev o 3,5 % 

- u neuvolněných členů zastupitelstev navýšení o 3,5 % je také možné, ale není 
nárokové; v Javorníku dosud platí usnesení ZO ze dne 10.11.2014, které říká, že 
výše odměny je u každého zastupitele či předsedy komise ve výši do 75 % 
maximálně možné odměny podle nařízení vlády 

- pokud by zastupitelstvo nepřijalo nové usnesení, podle dosud platného by byla 
odměna u všech automaticky zvýšena o 3,5 % 

- starosta doporučil v průběhu letošního roku ponechat výše odměn v dosud platné 
výši  

- zastupitelstvo rozhodlo ponechat odměny zastupitelů pro rok 2015 v dosavadní výši 
  (usn. č. 2/2015-8b) 

  Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
c) Informace o získané dotaci pro obecní knihovnu 

- zastupitelé byli informováni o Rozhodnutí MK ČR č.j. 179/MK-S 3089/2015 OULK o 

poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 
- o dotaci požádala obec v prosinci 2014 na nákup nového počítače a dotace je ve výši 

12.000 Kč (dotace může být max. 70 % kupní ceny) 
- zastupitelstvo vzalo informaci o získané dotaci na vědomí a souhlasilo 

s nákupem počítače dle podmínek Rozhodnutí MK ČR 
   (usn. č. 2/2015-8c) 

  Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
d) Cenová nabídka SÚS Pardubického kraje 

- starosta předložil zastupitelům cenovou nabídku SÚS Pardubického kraje na opravu 
koryta na výtoku rybníka (25.800 Kč), opravu koryta na vtoku rybníka – odbagrování 
(13.180 Kč) a zhotovení čela propustků na vtoku do rybníka vč. zhotovení čela z lom. 
kamene (36.200 Kč) 

- celková cenová nabídka je ve výši 88.580 Kč bez DPH (107.181,80 Kč vč. DPH) 
- zastupitelstvo schválilo realizaci úprav na výtoku a vtoku rybníka dle cenové nabídky 

SÚS Pardubického kraje 
 (usn. č. 2/2015-8d)  

  Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 



e) Nabídka firmy ELTRICK IQC na úsporu el. energie v SVC 

- zastupitelé obdrželi předem podkladový materiál k posouzení 
- starosta doporučil pověřit kontrolní výbor k posouzení nabídky 
- zastupitelstvo pověřilo Daniela Císaře připravením stanoviska k nabídce firmy 

ELTRICK IQC na příští zasedání zastupitelstva  
 (usn. č. 2/2015-8e)  

  Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 

f) Zápis do Pamětní knihy obce Javorník 

- starosta navrhl zastupitelům za celoživotní práci pro obec Javorník zapsat do 
Pamětní knihy obce Javorník pana Františka Havlíčka 

- František Havlíček se narodil v r. 1937 a v Javorníku žije od svých žákovských let 
- obyvatelé obce ho znají jako mimořádně obětavého a pracovitého člověka, který vždy 

dokázal pomáhat tam, kde to bylo potřeba, velmi ochotně a nezištně 
- zastupitelstvo schvaluje zapsání Františka Havlíčka do Pamětní knihy obce Javorník 

  (usn. č. 2/2015-8f) 
  Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
g) Informace k rekonstrukci cyklistické stezky Svitavy - Javorník 

- starosta informoval zastupitele o jednáních s vedením města Svitavy ve věci 
rekonstrukce cyklistické stezky 

- po řadě jednání se letos podařilo městu Svitavy získat dotaci od Pardubického kraje 
ve výši 50 % rozpočtových nákladů 

- celkový rozpočet je ve výši 1.331 tis. Kč + další společné náklady (projektové práce, 
inženýrská činnost) 

- podíl obce Javorník bude maximálně 300 tis. Kč s tím, že úhrada příspěvku městu 
Svitavy bude provedena až po realizaci díla na základě skutečného vyúčtování 
celkových nákladů 

- předpoklad realizace díla ve vazbě na výběrové řízení na dodavatele díla je druhá 
polovina letošního roku (zahájení prací lze očekávat v srpnu t.r.) 

- zastupitelstvo schválilo podíl obce na rekonstrukci cyklistické stezky do Svitav 

formou příspěvku městu Svitavy do max. výše 300 tis. Kč 
  (usn. č. 2/2015-8g) 

  Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
h) Informace ze Skupinového vodovodu Svitavy týkající se ztrát v obci Javorník 

- starosta seznámil zastupitele s některými údaji z jednání Skupinového vodovodu 
Svitavy 

- pro Javorník bylo v r. 2014 čerpáno 18.387 m3 pitné vody, ale podle odečtů u 
jednotlivých odběratelů bylo fakturováno 10.025 m3; tzn., že ztráty činily celkem  
45,48 % 

- pro porovnání je třeba uvést, že ztráty v celém Skupinovém vodovodu byly 23,39 % 
- ztráty ostatních obcí SV  byly následující: Svitavy 20,42 %, Vendolí 40,69 %, Ostrý 

Kámen a Karle 26,06 %, Koclířov a Hřebeč 48,27 %, Kamenná Horka 34,88 % 
- v r. 2014 došlo oproti r. 2013 celkově k navýšení ztrát - v r. 2013 měl SV celkem 

21,16 % a v Javorníku byly ztráty 31,65 % 
- důvodů je více, ale jedním z nich mohou být neobjektivní odečty odběratelů, protože 

se k nim odečítající pracovník nedostane a hodnoty hlásí odběratelé sami 
- celá záležitost bude prověřována; je nutné upozornit odběratele, že případné dopočty 

mohou být docela drahé 
- zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí a uložilo starostovi tuto informaci zveřejnit 

v Javornickém občasníku 
  (usn. č. 2/2015-8h) 

  Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 



i) Informace k možnosti vybudování nových povrchů pod vybranými prolézačkami 
 u MŠ a v Březince 

- zastupitelé byli seznámeni s nabídkou firmy Intertech na vybudování dopadových 
povrchů pod vybranými prolézačkami u MŠ a v Březince 

- zastupitelstvo schválilo pouze realizaci pod prolézačkami na dětském hřišti MŠ 
v celkové ceně 92 tis. Kč vč. DPH 

  (usn. č. 2/2015-8i) 

  Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
j) Dotační analýza 

- zastupitelé obdrželi zpracovanou Dotační analýzu firmy ERSTE Grantika Advisory k 
možnostem získání prostředků na některé investiční záměry obce v nejbližších letech 

- materiál má za úkol podat zastupitelům pouze základní informace; není třeba přijímat 
konkrétní usnesení 

   
k) Zpráva kontrolního výboru 

- D. Císař seznámil zastupitele se zprávou kontrolního výboru, která se týká rozboru 
rozhodování obce při nákupu silové elektřiny na r. 2014 a porovnání nové pachtovní 
smlouvy se ZOD Opatovec s původní nájemní smlouvou  

- zastupitelstvo vzalo obě zprávy na vědomí 
  (usn. č. 2/2015-8i) 

  Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
 
 
Zapsal: Marie Janderová 
 
 
Starosta: Zdeněk Bouška 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:   Marie Janková    Květa Matušovská 


