
Zápis č. 6/2015 
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 14.12.2015 

 
Zahájení:   18:00 hodin  
Ukončení:  19:15 hodin 
Ověřovatelé zápisu: K. Matušovská, M. Janková 
Přítomni:  M. Janderová, Z. Bouška, M. Janková, K. Matušovská, P. Štěrbová, Vl. 

Čechal, D. Císař 
Omluveni:  M. Obr, B. Bulvová 
 
Program:  
 

1. Určení zapisovatele 
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
4. Plnění rozpočtu obce k 30.11.2015 
5. Rozpočet obce na r. 2016 
6. Vyhláška o odpadech – poplatek na r. 2016 
7. Kupní smlouva s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 
8. Smlouva o právu provést stavbu – manželé Jiří a Věra Karlíkovi 
9. Smlouvy s obcemi Mikuleč a Kukle o příspěvcích na ZŠ a MŠ 
10. Různé 

a) Vodné a stočné na r. 2016 
b) Smlouva o dílo na projekt víceúčelového hřiště 
c) Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev –  
    předpis č. 37/2003 Sb. ve znění nařízení vlády 52/2015 Sb. 

 
 

1. Určení zapisovatele 
- řídící zasedání Z. Bouška určil zapisovatelem Marii Janderovou 

 
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 

- zastupitelstvo schválilo program zasedání zastupitelstva obce  
 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 

- zastupitelstvo schválilo za ověřovatele zápisu K. Matušovskou a M. Jankovou 
 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
4. Plnění rozpočtu obce k 30.11.2015 

- zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník 
k 30.11.2015 Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet příjmů ve výši 4.076 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 
3.970 tis. Kč a na upravený rozpočet výdajů 4.160 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 
3.173 tis. Kč  

- saldo hospodaření je na upravený rozpočet -83 tis. Kč skutečnost +796 tis. Kč 
- na základě dosavadního vývoje hospodaření předložil starosta ke schválení rozpočtové opatření 

č. 5 dle položek (schvaluje se ale rozpočtové opatření v paragrafovém znění) 
- úprava se týká následujících změn:   

(a) Příjmy zvýšení o 325,9 tis. Kč:                                          
daňové příjmy +287,2 tis. Kč 
dotace +30,0 tis. Kč 
sběr a odvoz komunálních odpadů (EKOKOM)  (§ 3722) +6,5 tis. Kč 
činnost místní správy (§ 6171) +1,3 tis. Kč 
 



(b) Výdaje snížení o 364,9 tis. Kč:   
silnice (§ 2212)    -28,6 tis. Kč 
úpravy vodních toků (§ 2333)  -11,0 tis. Kč 
ZŠ (§ 3111)    -290,0 tis. Kč 

 sportovní zařízení (§ 3412) -3,3 tis. Kč 
veřejné osvětlení (§ 3631)  -22,0 tis. Kč 
sběr a svoz TKO (§ 3722) -3,0 tis. Kč 
zastupitelstvo (§ 6112)  -3,0 tis. Kč 

   činnost místní správy (§ 6171)  +1,0 tis. Kč 
   finanční operace (§ 6310) -5,0 tis. Kč 
    

- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 30.11.2015 bez připomínek 
        usn. č. 6/2015-4a 

- zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 5 v paragrafovém znění (do položek bude 

upraveno podle upřesnění)     usn. č. 6/2015-4b   
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
5. Rozpočet obce na r. 2016 

- návrh rozpočtu obce na rok 2016 v paragrafovém znění byl řádně zveřejněn na úřední 
desce OÚ Javorník i na webových stránkách obce – elektronické úřední desce 

- zastupitelé obdrželi předem kromě paragrafového třídění také návrh položkového 
rozpočtu obsahujícího porovnání jednotlivých položek od r. 2010 vč. předpokladu r. 2015 
a vlastního návrhu na r. 2016 

- starosta doporučil schválit rozpočet 
- starosta dále předložil ke schválení rozpočtový výhled 
- zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Javorník na r. 2016 (usn. č. 6/2015-5a) a 

schválilo rozpočtový výhled obce Javorník s výhledem do r. 2018 (usn. č. 6/2015-5b) a 
uložilo oba dokumenty zveřejnit na webových stránkách obce (usn. č. 6/2015-5c) 

 
  Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
6. Vyhláška o odpadech – poplatek na r. 2016 

- starosta předložil ke schválení obecně závaznou vyhlášku obce Javorník č. 2/2015, dle 
které bude poplatek za jednoho obyvatele 600 Kč 

- obec bude hradit svozové firmě LIKO Svitavy, a.s. za jednoho obyvatele 624 Kč; rozdíl 
zaplatí obec, která navíc platí svážení zeleného odpadu, stavební suti a přistavení 
kontejnerů na velkoobjemový odpad 

- zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Javorník č. 2/2015, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů     (usn. č. 6/2015-6) 

 
  Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
7. Kupní smlouva s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 

- dne 22.6.2015 zastupitelstvo již schválilo záměr odkoupit pozemky pod autobusovými 
zastávkami 

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových připravil kupní smlouvu, kterou 
starosta předložil zastupitelstvu ke schválení (kupní cena 4.000 Kč) 

- zastupitelstvo schválilo uzavření kupní smlouvy č. 29/15/HSYM-KS s Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových  

(usn. č. 6/2015-7) 
  Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
 
 



8. Smlouva o právu provést stavbu – manželé Jiří a Věra Karlíkovi 
- manželé Jiří a Věra Karlíkovi, Antonína Slavíčka 648/34, Svitavy, požádali o uzavření 

smlouvy o právu provést stavbu „Zpevněná komunikace a napojení inženýrských sítí na 
pozemku p.č. 259/25 v souladu s dokumentací pro územní rozhodnutí a stavební 
povolení RD manželů Karlíkových na pozemku p.č. 259/28 a 259/33 k.ú. Javorník u 
Svitav“ 

- zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o právu provést stavbu s manželi Karlíkovými 
Antonína Slavíčka 648/34, Svitavy podle předložené žádosti 

(usn. č. 6/2015-8) 
  Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
9. Smlouvy s obcemi Mikuleč a Kukle o příspěvcích na ZŠ a MŠ 

- starosta předložil zastupitelům ke schválení připravené smlouvy s obcemi Mikuleč a 
Kukle o příspěvku na činnost naší ZŠ a MŠ  

- zastupitelstvo schválilo uzavření smluv o příspěvcích na ZŠ a MŠ s obcemi Kukle a 
Mikuleč 

(usn. č. 6/2015-9) 
  Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
10. Různé 
 
a)  Vodné a stočné na r. 2016 

- starosta seznámil zastupitele s připravovanou změnou výše stočného a vodného na r. 
2016 

- stočné bude schvalováno v Radě města Svitavy dne 15.12.; stočné v r. 2015 bylo ve 
výši 38,99 Kč/m3 vč. DPH a nová cena by měla být 41,58 Kč (tj. navýšení o 2,59 Kč) 

- vodné bude schvalováno ve Skupinovém vodovodu Svitavy dne 23.12.; vodné v r. 2015 
bylo 33,66 Kč/m3 vč. DPH a nová cena by měla být 34,04 Kč (tj. navýšení o 0,38 Kč) 

- průměrná roční spotřeba na jednoho obyvatele je 32 m3  
- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o připravované změně vodného a stočného 

na r. 2016 
          (usn. č. 6/2015-10a) 
   
b)  Smlouva o dílo na projekt víceúčelového hřiště 

- starosta seznámil zastupitele s návrhem smlouvy o dílo na zpracování projektu 
víceúčelového hřiště s umělým povrchem 

- cena za zpracování projektové dokumentace je ve výši 34.460 Kč vč. DPH 
- v případě potřeby vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměr pro výběrové 

řízení na dodavatele díla nabízí firma SINGRAF cenu 12.400 Kč 
- zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

na víceúčelové sportovní hřiště s firmou SINGRAF – projekční kancelář Moravská 
Třebová vč. vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměr pro výběrové řízení na 
dodavatele díla v celkové ceně díla 46.860 Kč vč. DPH    
         (usn. č. 6/2015-10b)  

   Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
c) Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev  

(předpis č. 37/2003 Sb. ve znění nařízení vlády 52/2015 Sb.) 
- odměny zastupitelům obce vč. předsedů výborů a komisí jsou v obci Javorník dosud 

vypláceny podle schválení na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 10.11.2014 
- 16.3.2015 schválila vláda ČR novelu nařízení o odměnách, ale zastupitelstvo na svém 

zasedání dne 20.4.2015 rozhodlo neupravovat výši odměn a ponechat ji na předchozí 
úrovni až do konce r. 2015 



- od počátku r. 2016 je navrženo vyplácet odměny ve výši 75 % možné výše se 
zaokrouhlením dle přílohy – stanovení odměn je dle metodického pokynu MV ČR, 
odboru dozoru a kontroly veřejné správy 

- zastupitelstvo schválilo výše odměn dle přílohy   (usn. č. 6/2015-10c) 
            
   Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
 
Zapsal: Marie Janderová 
 
 
Starosta: Zdeněk Bouška 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:    Květa Matušovská   Marie Janková 


