
Zápis č. 3/2018 
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 25.6.2018 

 
Zahájení:   18:00 hodin  
Ukončení:  19:10 hodin 
Ověřovatelé zápisu:  B. Bulvová, L. Bednář 
Přítomni:  M. Janderová, Z. Bouška, L. Bednář, M. Janková, K. Matušovská, D. Císař, 

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

1. Určení zapisovatele 
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
4. Upřesnění usnesení z minulého zasedání ZO ke komunikacím 
5. Plnění rozpočtu obce k 31.5.2018 
6. Informace ke GDPR 
7. Pasport komunikací a veřejného osvětlení 
8. Smlouva s ČEZ Distribuce 
9. Různé  

a) Schválení počtu zastupitelů obce pro příští volební období 
b) Žádost p. Zdeňka Vrabce 
c) Novela zákona o vodách 
d) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohoda o 

umístění stavby 
 
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 B. Bulvovou a L. Bednáře 
 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
4. Upřesnění usnesení z minulého zasedání ZO ke komunikacím 

- na minulém zasedání zastupitelstva bylo na základě nabídek SÚS Pardubického kraje schváleno 
rozpočtové opatření č. 2, kterým byly navýšeny výdaje na úpravy komunikací 

- doplněné usnesení zní:  
zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 31.3.2018 bez připomínek (usn. č. 
2/2018-4a), schválilo rozpočtové opatření č. 2, kterým byly příjmy zvýšeny o 175.940 Kč a 
výdaje byly zvýšeny o 475.940 Kč a pověřilo starostu uzavřením smluv o dílo se SÚS 
Pardubického kraje č. SMLD-15/1108/HOČ/86/2018 a č. SMLD-16/1108/HOČ/86/2018  
          (usn. č. 2/2018-4b)  

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
5. Plnění rozpočtu obce k 31.5.2018 

- zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník k 31.5.2018 
Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet příjmů ve výši 5.603 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 2.389 tis. Kč 
a na upravený rozpočet výdajů 6.618 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 3.012 tis. Kč  

- saldo hospodaření je na upravený rozpočet -1.015 tis. Kč skutečnost -623 tis. Kč 
- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 31.5.2018 bez připomínek (usn. č. 

3/2018-5a)  
  Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 



6. Informace ke GDPR 
- starosta informoval zastupitele o stavu plnění povinností ve věci ochrany osobních výdajů 

(GDPR) 
- v souladu se zákonem podal starosta Úřadu pro ochranu osobních údajů Sdělení kontaktních 

údajů pověřence pro ochranu osobních údajů 

- Správce, "obec Javorník", jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
(dále jako "GDPR"). Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává 
společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748. Osoba určená pro jednání za pověřence je 
pan JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA. 

- všechny požadované informace ke GDPR vč. Směrnice pro zacházení s osobními údaji jsou na 
webových stránkách obce Javorník 

- dne 3.7.2018 se uskuteční s pověřencem pro ochranu osobních dat schůzka se starostou, 
místostarostou a účetní k probrání všech agend, jichž se zákon dotýká a nastavení příslušných 
opatření 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí informace starosty o plnění povinností ke GDPR bez 
připomínek a s postupem starosty souhlasí  (usn. č. 3/2018-6) 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 

7. Pasport komunikací a veřejného osvětlení 
- zastupitelé obdrželi předem zpracované pasporty místních komunikací a veřejného osvětlení 
- zpracovatelem pasportů je firma NF Energy, Vedřelova 144, 569 92 Bystré u Poličky 
- pasporty jsou nutnou podmínkou pro budoucí případné dotace, které se budou týkat technické 

infrastruktury daného zaměření 
- ke zpracovaným pasportům nebyly připomínky 
- zastupitelstvo předložené pasporty místních komunikací a veřejného osvětlení schválilo bez 

připomínek (usn. č. 3/2018-7) 
 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
8. Smlouva s ČEZ Distribuce 

- v souvislosti s přípravou budování inženýrských sítí ke stavebním parcelám v lokalitě Z6 předložil 
starosta ke schválení „Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických 
zařízení k distribuční soustavě č. 18_SOBS01_4121409264“ s provozovatelem distribuční 
soustavy (PDS) ČEZ Distribuce, a.s., Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 

- na základě této smlouvy je obec povinna zaplatit PDS částku 80.000 Kč jako podíl na 
oprávněných nákladech s připojením odběrných zařízení a se zajištěním požadovaného příkonu 

- zastupitelstvo schválilo uzavření „Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných 
elektrických zařízení k distribuční soustavě č. 18_SOBS01_4121409264“ s provozovatelem 
distribuční soustavy (PDS) ČEZ Distribuce, a.s.   (usn. č. 3/2018-8) 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
9. Různé 
 
a) Schválení počtu zastupitelů obce pro příští volební období 

- zastupitelstvo schválilo pro příští volební období 9 členů zastupitelstva  (usn. č. 3/2018-9a) 
   Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0     
 
b) Žádost p. Zdeňka Vrabce 

- starosta seznámil zastupitele se žádostí p. Zdeňka Vrabce o pronájem skladových prostor 
objektu prodejny pro zkoušky hudební skupiny 

- zastupitelstvo projednalo žádost a vzhledem k tomu, že za prioritu považuje řešení objektu na 
provozování prodejny potravin vč. stavebních úprav, tak do vyřešení s pronájmem prostor p. 
Zdeňku Vrabcovi nesouhlasí      (usn. č. 3/2018-9b) 

   Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0     
 



c) Novela zákona o vodách 
- D. Císař upozornil na novelu zákona o vodách, na základě kterého se zpřísnily podmínky ve věci 

vypouštění odpadních vod 
- starosta informoval o probíhajících jednáních na úrovní odborů životního prostředí MěÚ Svitavy a 

Krajského úřadu v Pardubicích 
- zastupitelstvo uložilo starostovi připravit na příští jednání zastupitelstva informaci o výsledku 

jednání s MěÚ ve Svitavách a KÚ v Pardubicích k problematice řešení odpadních vod v 
Javorníku  (usn. č. 3/2018-9c) 

   Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
d) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 
stavby 

- zastupitelům byla předložena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda 
o umístění stavby č. IV-12-201391/VB/2, Javorník, p.č. 472/3, SS100, knn, kterou předložila firma 
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 na základě žádosti o připojení od pana Luďka Netušila 

- zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-201391/VB/2, Javorník, p.č. 472/3, SS100, knn  
(usn. č. 3/2018-9d) 

   Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
Zapsal: Marie Janderová 
 
 
Starosta: Zdeněk Bouška 
 
 
Ověřovatelé zápisu:    Blanka Bulvová   Ladislav Bednář 


