
Zápis č. 5/2018 
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 24.9.2018 

 
 

Zahájení:   18:00 hodin  
Ukončení:  19:05 hodin 
Ověřovatelé zápisu:  M. Janková, B. Bulvová 
Přítomni:  M. Janderová, Z. Bouška, L. Bednář, M. Janková, D. Císař, 

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

1. Určení zapisovatele 
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
4. Plnění rozpočtu obce k 31.8.2018 
5. Závěrečný účet DSO Skupinový vodovod Svitavy za r. 2017 
6. Změna Stanov DSO Skupinový vodovod Svitavy 
7. Informace z jednání s maloobchodní sítí Hruška 
8. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
9. Různé: 

a) Informace k rozborům vody v rybníčku 
b) Žádost o finanční příspěvek pro Světlanku – centrum denních služeb 

 
 
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 B. Bulvovou 
 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
4. Plnění rozpočtu obce k 31.8.2018 

- zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník k 31.8.2018 
Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet příjmů ve výši 5.603 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 4.177 tis. Kč 
a na upravený rozpočet výdajů 6.118 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 4.285 tis. Kč  

- saldo hospodaření je na upravený rozpočet –1.015 tis. Kč skutečnost -107 tis. Kč 
- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 31.8.2018 bez připomínek (usn. č. 

5/2018-4a) a schválilo rozpočtové opatření č. 4, kterým byly příjmy zvýšeny o 154.100 Kč a 
výdaje byly zvýšeny o 95.000 Kč (usn. č. 5/2018-4b)     
       

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
5. Závěrečný účet DSO Skupinový vodovod Svitavy za r. 2017 

- zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod 
Svitavy za rok 2017, který byl vyvěšen na úředních deskách obce 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o výsledku kontroly hospodaření a závěrečný účet 
dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy za rok 2017 bez připomínek               
(usn. č. 4/2018-5) 

  Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 



6. Změna Stanov DSO Skupinový vodovod Svitavy 
- zastupitelé obdrželi podkladové materiály zpracované Ing. Markem Antošem, jednatelem svazku 
- stávající stanovy svazku jsou platné od 10.7.2017. Od poslední změny stanov nabyla obec 

Vendolí novou část vodovodního řadu 
- dále je nutné s ohledem na nové znění § 50 odst. 3 zákona o obcích zpřísnit kvórum pro změnu 

stanov, neboť ze zákona o obcích nyní vyplývá, že pro změnu stanov se vyžaduje 2/3 většina 
všech hlasů členů 

- zastupitelstvo schvaluje změnu stanov dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy dle 
předloženého návrhu (usn. č. 4/2018-6a) a pověřuje svého zástupce v dobrovolném svazku obcí 
(Z. Bouška), aby pro tuto změnu na členské schůzi hlasoval 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 

7. Informace z jednání s maloobchodní sítí Hruška 
- starosta podal zastupitelům informaci o probíhajících jednáních s maloobchodní sítí Hruška a 

předem předložil všem dopis Ing. Zdeňka Bláhy, ve kterém jsou navrženy stavební úpravy 
prodejny v objemu cca 400 – 500 tis. Kč (se stavebními úpravami je již počítáno v rozpočtu obce) 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o dosavadních jednáních, ukládá starostovi 
předložit na příští zasedání konkrétní podklad ke stavebním úpravám a podmínkám provozování 
s tím, že je otevřeno jednání s dalšími potenciálními provozovateli prodejny   
         (usn. č. 5/2018-7) 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
8. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

- zastupitelům byla předložena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda 
o umístění stavby č. IZ-12-2000847/VB/1, Javorník, p.č. 18, hájenka, přeložka, kterou předložila 
firma ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 na základě žádosti o připojení od firmy GTT a.s., 
Horňátecká 1772/19, 182 00 Praha 8, DIČ CZ 63080605 

- zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-2000847/VB/1, Javorník, p.č. 18, hájenka, přeložka  
(usn. č. 5/2018-8) 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
9. Různé 
 
a) Informace k rozborům vody v rybníčku 

- zastupitelé byli informování o zatím realizovaných pracích profesora Maršálka a Jana Vostřela 
- v informaci prof. Maršálka se uvádí: sediment je bez rtuti, ani žádné další toxické látky nebyly 

nalezeny a analýzy byly dosti podrobné (toxické kovy, PCB, DDT a deriváty, organofosfáty, 
pesticidy, ropné deriváty atd) a nic z toho nepřekračuje limity.  Sediment je použitelný na pole, 
nebo na přimíchání do hnoje apod. 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí průběžnou informaci k rozborům vody v rybníčku   
          (usn. č. 5/2018-9a) 

   Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0     
 
b) Žádost o finanční příspěvek pro Světlanku – centrum denních služeb 

- Charita Svitavy se obrátila na obec Javorník se žádostí o finanční příspěvek na registrovanou 
sociální službu pro Světlanku – centrum denních služeb ve výši 5.000 Kč 

- v r. 2018 poskytuje Světlanka sociální službu jednomu občanovi z Javorníka 
- zastupitelstvo schválilo pro rok 2018 poskytnutí příspěvku 5.000 Kč Charitě Svitavy na částečné 

krytí režijních nákladů (usn. č. 5/2018-8b) 
   Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0     
 
Zapsal: Marie Janderová 
 
Starosta: Zdeněk Bouška 
 
 
Ověřovatelé zápisu:    Marie Janková   Blanka Bulvová 


