
Zápis č. 6/2018 
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 18.12.2017 

 
 

Zahájení:   18:00 hodin  
Ukončení:  19:30 hodin 
Ověřovatelé zápisu:  V. Čechal, M. Matušovská 
Přítomni:  M. Janderová, Z. Bouška, K. Matušovská, P. Štěrbová, M. Janková, 

Vl. Čechal, M. Obr (do 18:55 h) 
Omluveni:  D. Císař, B. Bulvová 
 
 
 
Program:  
 

1. Určení zapisovatele 
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
4. Rozpočet obce na r. 2018 
5. Kupní smlouva s COOP družstvem HB 
6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za odpady 
7. Nařízení vlády č. 318/2017 o výši odměn členů zastupitelstev územně samosprávných celků 
8. Různé  

a) Salvia Svitavy –žádost o finanční příspěvek 
b) Charita Svitavy – žádost o příspěvek 
c) Bezpečnost na přechodu u kaple 

 
 
 
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 V. Čechala a K. Matušovskou 
 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
4. Rozpočet obce na r. 2018 

- návrh rozpočtu obce na rok 2018 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. 2013 vč. předpokladu r. 2017 a vlastního 
návrhu na r. 2018 

- starosta doporučil schválit rozpočet 
- zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Javorník v paragrafovém znění na r. 2018 (usn. č. 

6/2017-4a) a uložilo zveřejnit jej na webových stránkách obce (usn. č. 6/2017-4b) 
  Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
5. Kupní smlouva s COOP družstvem HB 

- zastupitelé obdrželi ke schválení kupní smlouvy všechny potřebné podkladové 
dokumenty – návrh kupní smlouvy, výpis z katastru nemovitostí, průkaz energetické 
náročnosti budovy a fotosnímek z KN 



- zprostředkujícím subjektem je vedlejší účastník kupní smlouvy Reality GAIA, spol. s 
r.o., IČ: 25303091, se sídlem Hodonín, Národní třída 16, PSČ 695 01, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23666 

- zastupitelstvo schválilo uzavření kupní smlouvy v hodnotě kupní ceny ve výši 
1.550.000 Kč s prodávajícím subjektem COOP družstvo HB, IČ: 00032115, se sídlem 
Praha 3, Žižkov, U Rajské zahrady 1912/3, PSČ: 130 00, zapsána v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 8053 (usn. č. 6/2017-5a) 

- zastupitelstvo pověřilo starostu uzavřením kupní smlouvy až po provedené prohlídce 
objektu a sepsání zápisu (usn. č. 6/2017-5b) 

Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za odpady 

- starosta předložil ke schválení obecně závaznou vyhlášku obce Javorník č. 1/2017, dle které 
bude poplatek za jednoho obyvatele i nadále 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. 1/2017, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na r. 2018    (usn. č. 6/2017-6) 

Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
7. Nařízení vlády č. 318/2017 o výši odměn členů zastupitelstev územně samosprávných celků 

- starosta seznámil zastupitele s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků 

- starosta předložil zastupitelům návrh, aby i nadále byly odměny vypláceny dle dosud 
platného usnesení zastupitelstva ze dne 19.12.2016 v objemu 75 % možné výše 

- zastupitelstvo stanovilo měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného starosty, 
neuvolněného místostarosty, předsedů výborů a komisí a ostatních členů zastupitelstva 
ve výši 75 % z maximální možné výše dle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 
s účinností od 1.1.2018                      (usn. č. 6/2017-7) 

Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
8. Různé 
 
a) Salvia Svitavy – žádost o finanční příspěvek 

- obec obdržela žádost o příspěvek na r. 2018 od zapsaného ústavu Středisko sociálních služeb 
Salvia 

- zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 3 tis. Kč pro Středisko sociálních služeb 
Salvia, z.ú., Wolkerova alej 92/18, Svitavy (usn. č. 6/2017-8a) 

   Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0     
 
 
b) Charita Svitavy – žádost o příspěvek 

- Charita Svitavy, IČ 47490462, požádala obec o příspěvek na částečné krytí režijních nákladů 
- Charita Svitavy poskytuje v r. 2017 dvě sociální služby: Charitní pečovatelskou službu a 

Světlanku – centrum denních služeb 
- zastupitelstvo schválilo pro rok 2018 poskytnutí příspěvku ve výši 5 tis. Kč Charitě Svitavy 

          (usn. č. 6/2017-8b) 
   Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0    
  
c) Bezpečnost na přechodu u kaple 

- Pavla Štěrbová vznesla požadavek na přijetí opatření ke zvýšení bezpečnosti na přechodu hlavní 
silnice u kaple 

- zastupitelé se shodli na požadavku posunutí přechodu pro chodce směrem ke Svitavám, 
vybudování zpomalovacího ostrůvku z obou stran obce, příp. dalších opatření 



- Květa Matušovská jako členka dopravního výboru Pardubického kraje projedná uvedené 
požadavky na úrovni kraje 

- starosta bude v součinnosti se starosty obcí Kukle a Mikuleč pokračovat v dosavadních jednáních 
k řešení dopravní situace  

           
    
 
 
Zapsal: Marie Janderová 
 
 
 
Starosta: Zdeněk Bouška 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:    Vladimír Čechal   Květa Matušovská 


