
Zápis č. 4/2018 
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 20.8.2018 

 
 

Zahájení:   18:00 hodin  
Ukončení:  19:30 hodin 
Ověřovatelé zápisu:  M. Janková, D. Císař 
Přítomni:  M. Janderová, Z. Bouška, L. Bednář, M. Janková, D. Císař, 

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

1. Určení zapisovatele 
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
4. Návrh provozování prodejny maloobchodní sítí Hruška 
5. Memorandum k dopravě 
6. Současný stav likvidace odpadních vod v obci Javorník 
7. Dispozice s majetkem – návrh Jarmila Slámy k řešení příjezdové komunikace 
8. Různé: 

a) Oprava věže kostela N. Trojice 
b) Informace komise ŽP ke spolupráci s Agenturou ochrany přírody 
c) Informace výběrové komise k prodeji stavebních parcel 
d) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

 
 
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 M. Jankovou a D. Císaře 
 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
4. Návrh provozování prodejny maloobchodní sítí Hruška 

- zastupitelé byli starostou informováni o dosavadním průběhu jednání o možnosti provozování 
prodejny maloobchodní sítí HRUŠKA spol. s r.o. 

- zastupitelstvo projednalo stanovisko Ing. Jany Škrabalové, jednatelky společnosti 
- ochota provozovat v Javorníku prodejnu je podmíněna ročním příspěvkem obce ve výši 200 tis. 

Kč a měsíčním nájmem ve výši 1,- Kč 
- starosta informoval o tom, že Pardubický kraj dosud přispívá malým obcím na provozování 

prodejen částkou do 50 % nákladů na krytí ztráty, max. 100 tis. Kč za rok 
- zastupitelstvo schválilo možnost provozování prodejny společností Hruška za nabízených 

podmínek a pověřilo starostu k dalšímu jednání (usn. č. 4/2018-4)    
         

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
5. Memorandum k dopravě 

- zastupitelé obdrželi předem dva dokumenty – „Memorandum o vzájemné spolupráci na zklidnění 
dopravy na silnici II/366 v úseku křižovatky I/35 Mikuleč – Svitavy“ a dopravní studii „Zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu II/366 v úseku Mikuleč – Svitavy“ 



- Memorandum podepsali starostové obcí Svitavy, Mikuleč, Kukle a Javorník, hejtman 
Pardubického kraje a ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí informace starosty k Memorandu k dopravě vč. dvou zásadních 
dokumentů „Memorandum o vzájemné spolupráci na zklidnění dopravy na silnici II/366 v úseku 
křižovatky I/35 Mikuleč – Svitavy“ a dopravní studii „Zvýšení bezpečnosti silničního provozu II/366 
v úseku Mikuleč – Svitavy“  (usn. č. 4/2018-5) 

  Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
6. Současný stav likvidace odpadních vod v obci Javorník 

- starosta informoval zastupitele o posledních aktivitách v této oblasti 
- je zpracován mapový přehled všech nemovitostí v obci s vyznačením, jakým způsobem každá 

nemovitost v současné době řeší likvidaci odpadních vod 
- ve spolupráci s ved. odboru ŽP MěÚ ve Svitavách Ing. Markem Antošem jsme zajistili zpracování 

odborného posouzení funkčnosti rybníčku v dolní části obce, zda a jakou má čistící funkci. Toto 
posouzení provádí Prof. Ing. Blahoslav Maršálek CSc. z Přírodovědecké fakulty Masarykovy 
univerzity. Stanovisko by mělo být zpracováno do konce srpna t.r. 

- s oprávněným hydrogeologem p. Laškem z Litomyšle v současné době řešíme zpracování jeho 
odborného stanoviska – je časově dosti zaneprázdněn, tak to zatím nejde tak rychle, jak bychom 
si přáli 

- všechny aktivity ve věci likvidace odpadních vod jsou realizovány s vědomím odboru ŽP KÚ 
Pardubice (viz. mailová komunikace, kterou zastupitelé obdrželi) 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí podané informace, týkající se současného stavu likvidace 
odpadních vod v obci Javorník (usn. č. 4/2018-6) 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 

7. Dispozice s majetkem – návrh Jarmila Slámy k řešení příjezdové komunikace 
- starosta informoval zastupitele o nabídce Jarmila Slámy, který nabízí obci část p.p. č. 1233/4, na 

které má majitel přístupovou komunikaci podél Ilčíkových ke svému RD 
- protože uvedený pozemek není ve vlastnictví obce, nemůže na něm obec řešit zpevněnou 

komunikaci ze svého rozpočtu 
- zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem části pozemku 1233/4 dle upřesnění na místě 

za podmínky, že geometrické zaměření uhradí stávající majitel (usn. č. 4/2018-7) 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
8. Různé 
 
a) Oprava věže kostela N. Trojice 

- z důvodu havarijní situace na věži kostela bylo nutné okamžité řešení zajištění hrotnice kostelní 
věže 

- provizorní zajištění provedli hasiči ze stanice HZS Pardubického kraje ve Svitavách s tím, že je 
nutné rychlé další řešení 

- proto bylo vyvoláno jednání s odborníkem na opravu kostelních věží Karlem Šimkem z Hronova 
- zastupitelé byli seznámeni s cenovou nabídkou na zabezpečovací práce – opravu hrotnice 

kostelní věže - v celkové částce 79.981 Kč vč. DPH 
- zastupitelstvo schválilo provedení opravy dle nabídky Karla Šimka  (usn. č. 4/2018-8a) 

   Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0     
 
 
b) Informace komise ŽP ke spolupráci s Agenturou ochrany přírody 

- dne 26.7.2018 zorganizovala komise životního prostředí ve spolupráci s Agenturou ochrany 
přírody ČR, regionální pracoviště Východní Čechy v Pardubicích, posouzení vybraných stromů 
v obci Javorník 

- zpracované odborné stanovisko obdrželi všichni zastupitelé 
- zastupitelstvo vzalo na vědomí dokument "Odborné stanovisko ke stavu vybraných stromů v 

obci Javorník (okr. Svitavy)“ ze dne 26.7.2018 a ukládá komisi životního prostředí řídit se 
příslušnými závěry uvedeného dokumentu   (usn. č. 4/2018-8b) 

   Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0     



 
 
c) Informace výběrové komise k prodeji stavebních parcel 

- v komisi proběhly dvě kola výběru podle dříve schválených obecních zásad  
- kupní smlouvy budou uzavřeny s následujícími žadateli: 

Haklová Pavlína 717/26, Keplová Gabriela 717/23, Zich Ondřej 717/29, Nechvátalovi Markéta a 
Robert 717/25 a Kašpar Petr 717/24 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu komise k prodeji stavebních parcel a schválilo prodej 
uvedeným žadatelům (usn. č. 4/2018-8c) 

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

- zastupitelům byla předložena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby č. IV-12-2017651/VB/1, Javorník, p.č. 4323, SS200, knn, kterou předložila 
firma ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 na základě žádosti o připojení od paní Hany Trtílkové 

- zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2017651/VB/1, Javorník, p.č. 4323, SS200, knn  
(usn. č. 4/2018-8d) 

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


