
Zápis č. 7/2016 
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 19.12.2016 

 
Zahájení:   17:00 hodin  
Ukončení:  17:40 hodin 
Ověřovatelé zápisu:  K. Matušovská, M. Obr 
Přítomni:  M. Janderová, Z. Bouška, M. Janková, M. Obr, K. Matušovská 

Vl. Čechal, D. Císař (pozdější příchod) 
Omluveni:  P. Štěrbová, B. Bulvová 
 
 
Program:  
 

1. Určení zapisovatele 
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
4. Plnění rozpočtu obce k 30.11.2016 
5. Rozpočet obce Javorník na r. 2017 
6. Nařízení vlády ČR 37/2003 - změna 
7. Různé 

a) Žádost města Svitavy – kasino  
b) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

 
 
 
1. Určení zapisovatele 

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

- zastupitelstvo schválilo program zasedání zastupitelstva obce  
 Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 

- zastupitelstvo schválilo za ověřovatele zápisu K. Matušovskou a M. Obra 
 Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
4. Plnění rozpočtu obce k 30.11.2016 

- zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník k 30.11.2016 
Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet příjmů ve výši 4.836 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 4.505 tis. Kč 
a na upravený rozpočet výdajů 8.349 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 7.666 tis. Kč  

- saldo hospodaření je na upravený rozpočet -3.514 tis. Kč skutečnost -3.161 tis. Kč 
- na základě dosavadního vývoje hospodaření a předpokládaného plnění ke konci roku předložil 

starosta ke schválení rozpočtové opatření č. 4 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 30.11.2016 (usn. č. 7/2016-4a) a 
schválilo rozpočtové opatření č. 4 (usn. č. 7/2016-4b) 

  Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
5. Rozpočet obce Javorník na r. 2017 

- návrh rozpočtu obce na rok 2017 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. 2011 vč. předpokladu r. 2016 
a vlastního návrhu na r. 2017 

- starosta doporučil schválit rozpočet 
- zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Javorník na r. 2017 (usn. č. 7/2016-5a) a uložilo 

zveřejnit jej na webových stránkách obce (usn. č. 7/2016-5b) 
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 



 
6. Nařízení vlády ČR 37/20013 - změna 

- starosta seznámil zastupitele s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon 
funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů 

- doposud platí usnesení k vyplácení odměn ze dne 14.12.2015 
- od počátku r. 2017 je navrženo vyplácet odměny v objemu 75 % možné výše dle 

metodického pokynu MV ČR, odboru dozoru a kontroly veřejné správy 
- zastupitelstvo stanovilo měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty, 

neuvolněného místostarosty, předsedů výborů a komisí a ostatních členů zastupitelstva 
ve výši 75 % z maximální možné výše dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů bez nutnosti přijímat další usnesení v případě pozdějších 
změn nařízení vlády č. 37/2003 Sb.                       (usn. č. 7/2016-6) 

Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
7. Různé 
 
a) Žádost města Svitavy - kasino 

- zastupitelstvo města Svitavy si vyžádalo stanovisko obce Javorník k žádosti o provozování 
kasina v hotelu Schindlerův háj 

- zastupitelstvo obce Javorník již na předchozích zasedáních přijalo usnesení vč. obecně závazné 
vyhlášky, kterým na celém území katastru obce zakazuje provozování sázkových her, loterií a 
jiných podobných her  

- protože hotel Schindlerův háj leží na hranici katastru obce Javorník s městem Svitavy, 
zastupitelstvo obce Javorník nesouhlasí s provozováním kasina v Schindlerově háji 

(usn. č. 7/2016-7a) 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
b) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 

- zastupitelům byla předložena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti, kterou předložila firma ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 

- zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene - služebnosti mezi ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Javorník a smlouvu o právu provést 
stavbu č. IV-12-2015115/VB/02 Javorník, Havlová, RD 523/43 – nové OM (manželé Doskočilovi) 
(usn. č. 7/2016-7b) 

 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
Zapsal: Marie Janderová 
 
 
 
Starosta: Zdeněk Bouška 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:    Květa Matušovská  Miroslav Obr 


