
Zápis č. 2/2017 
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 15.5.2017 

 
Zahájení:   18:00 hodin  
Ukončení:  19:53 hodin 
Ověřovatelé zápisu:  M. Janková, M. Matušovská 
Přítomni:  M. Janderová, Z. Bouška, K. Matušovská, P. Štěrbová, M. Janková, 

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

1. Určení zapisovatele 
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
4. Plnění rozpočtu obce k 30.4.2017 
5. Závěrečný účet obce Javorník za r. 2016 
6. Provozní řád sportovního areálu Březinka 
7. Oficiální otevření víceúčelového sportovního hřiště 
8. Dispozice s majetkem obce (vč. informace k objektu Jednoty) 
9. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje – karta PRVK pro obec 

Javorník 
10. Různé 

a) Žádosti o příspěvek 
b) Darovací smlouva – Česká spořitelna 

 
1. Určení zapisovatele 

- řídící zasedání Z. Bouška určil zapisovatelem Marii Janderovou 
 
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 

- zastupitelstvo schválilo program zasedání zastupitelstva obce  
 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 

- zastupitelstvo schválilo za ověřovatele zápisu M. Jankovou a K. Matušovskou 
 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
4. Plnění rozpočtu obce k 30.4.2017 

- zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník k 30.4.2017 
Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet příjmů ve výši 5.395 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 2.056 tis. Kč 
a na upravený rozpočet výdajů 4.934 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 1.379 tis. Kč  

- saldo hospodaření je na upravený rozpočet +461 tis. Kč skutečnost +677 tis. Kč 
- obci se i letos podařilo získat dotaci na úpravu veřejného prostranství prostřednictvím 

Mikroregionu Svitavsko z Programu obnovy venkova Pardubického kraje – tentokrát to bude 
56.250 Kč 

- rozpočtovým opatřením č. 2, které bylo předloženo zastupitelům, bude mj. řešeno vybudování 
dalšího parkovacího místa u Březinky za pomoci výše uvedené dotace a výsadba stromů, keřů a 
dalších rostlin v okolí nově vybudovaného víceúčelového sportovního hřiště (realizátorem bude 
Okrasná školka Strakov) 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 30.4.2017 bez připomínek (usn. č. 
2/2017-4a) a schválilo rozpočtové opatření č. 2, kterým byly příjmy zvýšeny o 26.000 Kč a 
výdaje byly zvýšeny o 10.000 Kč (usn. č. 2/2017-4b) 

  Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
5. Závěrečný účet obce Javorník za r. 2016 

- závěrečný účet obce Javorník za r. 2016 byl řádně vyvěšen na úředních deskách obce 
- obec hospodařila v r. 2016 se záporným saldem 2.895 tis. Kč, který byl kryt přijatým úvěrem a 

zůstatek na BÚ obce u ČS a ČNB byl v celkové výši  1.933.527,03 Kč 



- příspěvková organizace obce ZŠ a MŠ Javorník hospodařila v r. 2016 s přebytkem 109.948,46 
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 2016 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad (usn. č. 2/2017-5a) a dále schválilo 
použití hospodářského výsledku ZŠ a MŠ na tvorbu rezervního fondu (usn. č. 2/2017-7b)  

  Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
6. Provozní řád Sportovního areálu Březinka 

- zastupitelům byl předložen návrh Provozního řádu Sportovního areálu Březinka 
- po zkušenostech z užívání může dojít k úpravě Provozního řádu 
- zastupitelstvo schválilo Provozní řád Sportovního areálu Březinka    (usn. č. 2/2017-6) 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
7. Oficiální otevření víceúčelového sportovního hřiště 

- starosta informoval zastupitele o přípravě sportovního dne, kterým bude oficiálně otevřeno 
víceúčelové sportovní hřiště 

- sportovní den se uskuteční v sobotu 27.5.2017 a v jeho rámci proběhnou ukázkově všechny 
sporty, které lze na novém hřišti provozovat (tenis, fotbal, nohejbal, volejbal, basketbal, softbal, 
líný tenis apod.) 

- v rámci sportovního dne bude pro všechny aktivní i pasivní účastníky připraveno občerstvení – 
všichni obyvatelé s trvalým pobytem v obci Javorník obdrží zdarma lístky na občerstvení  

- sponzory akce jsou Česká spořitelna (darovala obci 15 tis. Kč), EVT Stavby Svitavy a 
v neposlední řadě obec Javorník 

- zastupitelstvo schválilo uskutečnění oficiálního otevření víceúčelového sportovního hřiště    
(usn. č. 2/2017-7) 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
8. Dispozice s majetkem obce 

- zastupitelé byli seznámeni s výsledkem jednání o možné koupi objektu Jednoty 
- v souladu se stanoviskem zastupitelstva (minulé zasedání) podal starosta novou nabídku na 

koupi uvedeného objektu a původní nabídku 800 tis. Kč zvýšil na 1.200 tis. Kč 
- firma, která je pověřena k prodeji objektu Jednoty, Reality GAIA, spol. s r.o., snížila cenu na 

2.000 tis. Kč 
- zatím se tedy stále rozchází představa obou stran o ceně objektu, i když k určitému sblížení 

došlo 
- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o jednání s realitní kanceláří Reality GAIA, spol. s r. o. 

a v případě snížení prodejní ceny se k tomu zastupitelstvo vrátí   (usn. č. 2/2017-8a) 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
- zastupitelé obdrželi upravenou územní studii lokality Z6 
- Blanka Bulvová, předsedkyně finančního výboru, a Dana Čechalová, pověřená k administrování 

dispozice s majetkem obce, připravily zastupitelům návrh na prodej čtyř pozemků k výstavbě RD 
- zastupitelstvo schválilo záměr dispozice s majetkem - prodej části p.p. č. 717/13 a 717/14    

(usn. č. 2/2017-8b) 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 1 

 
9. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje – karta PRVK pro obec 
Javorník 

- starosta předložil zastupitelům změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje 
- materiál zpracoval jednatel Skupinového vodovodu Svitavy a obsahuje důvodovou zprávu, proč 

je změna předkládána 
- návrh je v souladu s tím, co zastupitelstvo již schválilo na svém zasedání 20.3.2017 
- zastupitelstvo schválilo návrh na změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického 

kraje pro obec Javorník. Předmětem změny je možnost zajištění likvidace odpadních vod pomocí 
domovních čistíren s přepady do kanalizace a trativodů a v místech s nevhodným odvedením 
odpadních vod zajištění zasakování předčištěných vod (usn. č. 2/2017-9) 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 



10. Různé 
 
a) Žádosti o příspěvek – Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. a Linka bezpečí, z.s. 

- obec obdržela žádosti o příspěvek od výše uvedených žadatelů 
- zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 2 tis. Kč pro Středisko sociálních služeb 

Salvia, z.ú., Wolkerova alej 92/18, Svitavy (usn. č. 2/2017-10a) 
   Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0    
     
b) Darovací smlouvy – Česká spořitelna 

- zastupitelé byli seznámeni s uzavřenou smlouvou s Českou spořitelnou, na základě které obec 
obdrží 15.000 Kč na akci, související s vybudováním víceúčelového sportovního hřiště 

- zastupitelstvo schválilo uzavření darovací smlouvy s Českou spořitelnou, a.s.                        
(usn. č. 2/2017-10b) 

   Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
 
 
Zapsal: Marie Janderová 
 
 
Starosta: Zdeněk Bouška 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:    Marie Janková   Květa Matušovská 


