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Zápis ze zasedání  
 

9.11.2020
 
1. Určení zapisovatele 
- Řídící zasedání J. Juřík určil 

zapisovatelem Blanku Bulvovou. 
 

2. Schválení programu zasedání 
zastupitelstva obce 

- Zastupitelstvo schválilo program 
zasedání zastupitelstva obce. 
  

3. Schválení ověřovatelů zápisu 
- Zastupitelstvo obce schválilo za 

ověřovatele zápisu E. Juříkovou a 
T.Reichelta. 
 

4. Žádost o změnu Územního plánu 
obce Javorník   

- Jednatel spol. REZIDENCE JELEN 
s.r.o., Tovární 10, Svitavy, p. Kudla 
(dále jen vlastník), požádal obec o 
změnu Územního plánu obce 
Javorník.   

- Změna Územního plánu zahrnuje 
záměr vlastníka přebudovat objekt 
restaurace na bytové jednotky. 
Současně s rekonstrukcí daného 
objektu by na přilehlých 
soukromých pozemcích došlo k 
výstavbě dvou nových bytových 
domů. Tímto by vznikl bytový 
komplex o celkovém počtu 52 
bytů s kapacitou 130 osob. 
Realizace vyžaduje změnu 
Územního plánu obce. 
V současném stavu je areál veden 
jako OM „Občanské vybavení – 
komerční zařízení malá a střední“. 
Potřebná změna by měla být na 
BV „ Bydlení v rodinných domech 
venkovské“.  

- Dne 14.9.2020 byla na 
zastupitelstvu obce projednávána 
žádost vlastníka o vyjádření se 
k níže uvedeným bodům: 

- 1. Vyjádření  obce  k  projektu  
„Rezidence  U Jelena“ na 
rekonstrukci objektu a výstavbu 
obytných domů. 

- 2. Žádost o řešení stavu, kdy na 
soukromý pozemek p. č. 646 ústí 
cyklostezka ve směru od Svitav  

- 3. Žádost o řešení stavu, kdy na 
soukromý pozemek p. č. 646 je 
navrhováno firmou PRODIN místo 
pro přecházení od zastávky 
autobusů směr Svitavy. 

- 4. Žádost o řešení stavu, kdy je 
část soukromého pozemku p. č. 
644 používána jako místní účelová 
komunikace.  

- K bodu č. 1.: Tímto bodem, který 
souvisí se současnou žádostí 
vlastníka, se zastupitelé v diskusi 
zabývali již dne 14.9.2020. 
Zřetelně vyjádřili a uvedli do 
zápisu ze zasedání ze dne 
14.9.2020 své nesouhlasné 
stanovisko. Vzhledem k tomu, že 
zastupitelé vnímali potřebu, aby 
se k věci vyjádřili i občané, 
proběhla v obci v říjnu r. 2020 
anketa. Získaná vyjádření občanů 
byla jednomyslně proti provedení 
změny Územního plánu obce.    
(79 ks odevzdaných dotazníků čítá 
290 osob). 

- Z  výše uvedených důvodů,  
starosta obce navrhl zamítnout  
žádost  o schválení změny 
Územního plánu obce Javorník. 

- Otázka bodů č. 2 a č. 4: Jedná se o 
stav, který je v obci dlouhodobý, 
bude řešen průběžně. 

- Otázka bodu č. 3: Daný bod se 
netýkal obce Javorník. Jedná se o 
projekt vlastníka silnice II/366. 
Obec byla procesně v pozici 
účastníka řízení. Dle informací 
obce byl projekt upraven tak, aby 
vyhověl všem účastníkům řízení. 

- Zastupitelstvo obce neschválilo 
provést změnu Územního plánu 
obce Javorník. 

- Zastupitelstvo schválilo vyjádření 
obce k bodům č. 2, č. 3, č. 4, 
podaným ze strany vlastníka, kdy: 
otázka bodů č. 2 a č. 4 se jedná o 
stav, který je v obci dlouhodobý, 
bude řešen průběžně. Otázka 
bodu č. 3 se materiálně netýkala 
obce Javorník. Jedná se projekt 
vlastníka silnice II/366. Obec byla 

procesně v pozici účastníka řízení. 
Dle informací obce projekt byl 
upraven tak, aby vyhověl všem 
účastníkům řízení. 
 

5. Smlouva o zabezpečování požární 
ochrany obce Javorník 

- Starosta obce předložil 
k projednání a schválení smlouvu 
o zabezpečování požární ochrany 
obce Javorník ze strany jednotky 
požární ochrany města Svitav, 
dislokované na adrese Svitavy - 
Lány, Požární 187/2, PSČ 568 02.  

- Schválením dané smlouvy splní 
obec zákonem stanovenou normu 
požární ochrany obce. 

- Po případném schválení smlouvy 
by došlo k ukončení činnosti 
požární hlídky obce.   

- Zastupitelstvo obce schválilo 
smlouvu o zabezpečování požární 
ochrany obce Javorník ze strany 
jednotky požární ochrany města 
Svitav. Současně pověřilo starostu 
k podpisu smlouvy. 

 
6. Dodatek ke smlouvě o smlouvě 

budoucí o připojení distribuční 
soustavy se spol. ČEZ Distribuce 
a.s. 

- Obec Javorník uzavřela  28.6.2018  
se  spol.  ČEZ Distribuce a.s. 
smlouvu o smlouvě budoucí o 
připojení distribuční soustavy pro 
5 RD ve stavební lokalitě Z6 u 
Březinky. S ohledem na 
prodloužený termín dodání 
potřebných povolení byl předložen 
dodatek k této smlouvě, ve 
kterém je termín plnění 
prodloužen do 10.8.2021. 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 



 

3 
 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
uzavřít dodatek ke smlouvě o 
smlouvě budoucí se spol. ČEZ 
Distribuce a.s. Současně pověřilo 
starostu k podpisu daného 
dodatku smlouvy. 
 

7. Smlouva o poskytnutí účelového 
příspěvku MAS Svitava z.s. 

- Starosta předložil smlouvu o 
poskytnutí účelového příspěvku 
z programu obnovy venkova 
Pardubického kraje 2020 od 
poskytovatele Místní akční 
skupina Svitava z.s., Olomoucká 
1097/26 Svitavy ve výši 49.140 Kč. 
Příspěvek byl použit na 
financování projektu Obnova 
sanitárního zařízení v ZŠ Javorník.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
uzavřít smlouvu o poskytnutí 

účelového příspěvku od MAS 
Svitava z.s. Současně pověřilo 
starostu k podpisu smlouvy. 
 

8. Dispozice s majetkem obce – 
nabídka obci k odkoupení části 
pozemku p.č. 718/4 v katastru 
obce Javorník u Svitav 

- Majitelka pozemku 718/4 Lucie 
Bartošová předložila obci nabídku 
k odkoupení částí pozemku p.č. 
718/4. Jedná se o cca 140 m

2
. 

Nabídnutá cena je 40 Kč za 1 m
2
 a 

uhrazení poplatku 500 Kč jako 
jednorázový náklad za vyjmutí 
pozemku z bankovní zástavy. 
Současně by obec uhradila 
náklady na vyhotovení 
geometrického plánu. 

- Odkoupením dané části pozemku 
by došlo ke komunikačnímu 
propojení stavební lokality Z6 (u 
Březinky) se současnou místní 
komunikací. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
záměr odkoupit cca 140 m

2
 

z pozemku p. č. 718/4 od majitelky 
Lucie Bartošové za 40 Kč za 1 m

2
 a 

uhrazení částky 500 Kč současně 
za podmínek uhrazení 
geometrického plánu ze strany 
obce. 
 

9. Vyhodnocení výzvy o podání 
cenové nabídky a výběr 
zhotovitele díla „Obnova křížku 
v obci Javorník“ 

- Obec Javorník dne 6.10.2020 
vypsala výběrové řízení na 
zhotovitele díla „Obnova křížku 
v obci Javorník“.  Na zhotovení díla 
obec získala dotaci ve výši 157.850 
Kč. Byli osloveni 3 restaurátoři: 

- Bartoš Daniel, Svitavská 26, 568 02 
Svitavy 

- BcA. Bednářová Martina, Koclířov 
126, 569 11 Koclířov                                                                                                      

- BcA. Běťák Marek, Němčice 7, 561 
18 Němčice 

- Podklady výběrového řízení jsou 
k dispozici k nahlédnutí na OÚ.  

- K datu 5.11.2020: 
- Bartoš Daniel, Svitavská 26, 568 02 

Svitavy - cenovou nabídku nepodal  
- BcA. Bednářová Martina, Koclířov 

126, 569 11 Koclířov - cenová 
nabídka: 225.500  Kč s DPH.                                                                                                

- BcA. Běťák Marek, Němčice 7, 561 
18 Němčice - cenovou nabídku 
nepodal. 

- Hodnotícím kritériem byla nejnižší 
cena zhotovení díla při dodržení 
všech zákonných norem. Starostou 
obce byla předložena k projednání 
a případnému schválení cenová 
nabídka od BcA. Bednářové 
Martiny, Koclířov 126, 569 11 
Koclířov, ve výši 225.500 Kč s DPH. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
cenovou nabídku BcA. Bednářové 
Martiny, Koclířov 126, 569 11 
Koclířov – 225 500 Kč s DPH. 
Současně pověřilo starostu 
k podpisu smlouvy. 

 
10. Vyhodnocení výzvy o podání 

cenové nabídky a výběr 
zhotovitele díla projektové 
dokumentace„ Rekonstrukce 
objektu střediska volného času 
Javorník 105, st. parcela č. 166 
v katastru obce Javorník u Svitav“ 

- Obec Javorník dne 9.10.2020 
vypsala výběrové řízení na 
zhotovitele díla „Rekonstrukce 
objektu střediska volného času 
Javorník 105, st. parcela č. 166, 
v katastru obce Javorník“.  Byly 
osloveny 3 společnosti: 

- Protosan s.r.o. Lanškrounská 
2108/1A, 568 02 Svitavy. 

- Beta-Projekt s.r.o., Zadní 402/1a, 
568 02 Svitavy.                                                                                            

- Jiří Náhlík, Vrchlického 546/12, 
568 02 Svitavy. 

- Podklady výběrového řízení jsou 
k dispozici k nahlédnutí na OÚ.  

- K datu 20.10.2020 cenovou 
nabídku podaly společnosti: 

- Protosan s.r.o. Lanškrounská 
2108/1A, 568 02 Svitavy - 349.690 
Kč vč. DPH 

- Beta-Projekt s.r.o., Zadní 402/1a, 
568 02 Svitavy - 319.000 Kč vč. 
DPH                                                                                            

- Jiří Náhlík, Vrchlického 546/12, 
568 02 Svitavy - 380.000 Kč vč. 
DPH 

- Hodnotícím kritériem byla nejnižší 
cena zhotovení díla při dodržení 
všech zákonných norem. Jako 
nejvýhodnější byla předložena 
cenová nabídka od spol. Beta-
projekt, s.r.o. Zadní 402/1a, 
Svitavy – 319.000 Kč vč. DPH.  

- Starosta obce doporučil 
zastupitelům obce schválit 
cenovou nabídku spol. Beta-
Projekt s.r.o, Zadní 402/1a,  
Svitavy a společnost vybrat jako 
zhotovitele předmětu díla. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
cenovou nabídku spol. Beta-
Projekt s.r.o., Zadní 402/1a, 568 
02 Svitavy – 319.000 Kč vč. DPH. 
Současně pověřilo starostu 
k podpisu smlouvy na zhotovení 
díla. 
 

11. Plnění rozpočtu obce k 31.10. 
2020 

- Zastupitelé obce byli starostou 
seznámeni s výkazem pro 
hodnocení plnění rozpočtu obce 
Javorník k 31.10.2020 Fin 2-12M. 

- Příjmy jsou v rozpočtu po 
konsolidaci ve výši 8.128.134 Kč, 
skutečnost je 7.488.952,91 Kč. 

- Výdaje jsou v rozpočtu po 
konsolidaci 7.412.085 Kč, 
skutečnost je 4.791.110,48 Kč. 

- Saldo hospodaření je po 
konsolidaci +2.697.842,43 Kč.  

- Zastupitelstvo obce vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu obce k 
31.10.2020. 

 
12. Středisko sociálních služeb Salvia 

z.ú. – žádost o finanční příspěvek 
na r. 2021 

- Středisko sociálních služeb Salvia 
z.ú., Wolkerova alej 92/18, 
Svitavy, požádalo obec o příspěvek 
na r. 2021 ve výši 2.000 Kč.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
Středisku sociálních služeb Salvia 
z.ú., Wolkerova alej 92/18, 
Svitavy, poskytnout finanční 
příspěvek na r. 2021 ve výši 2.000 
Kč. 
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30.11.2020 
 

1. Určení zapisovatele 
- Řídící zasedání B. Bulvová určila 

zapisovatelem Blanku Bulvovou. 
 
2. Schválení programu zasedání 

zastupitelstva obce 
- Zastupitelstvo schválilo program 

zasedání zastupitelstva obce. 
  

3. Schválení ověřovatelů zápisu 
- Zastupitelstvo obce schválilo za 

ověřovatele zápisu L. Bednáře a L. 
Obrovou. 
 

4. Projednání kritérií pro přijetí dětí 
do ZŠ a MŠ Javorník   

- Místostarostka obce seznámila 
zastupitele, že s ředitelem 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
došlo k projednání změn 
v kritériích pro přijetí dětí do MŠ 
pro školní rok 2021-2022. Bylo 
dohodnuto, že budou 
upřednostněny děti ze spádových 
obcí, které dovrší 3 let v září, říjnu 
a listopadu příslušného roku před 
dětmi s povinnou předškolní 
výukou, které nebydlí ve 
spádových obcích. 

- Ředitel příspěvkové organizace 
sdělil zastupitelům, že přijetí dětí 
mladších 3 let nese zvýšené 
náklady na vybavení školky, 
zvýšenou náročnost učitelů 
věnovat se těmto dětem, což vede 
ke snížení možnosti věnovat se 
předškolním dětem. Dále je ze 
zákona povinnost daného zařízení 
- za každé přijaté dítě do tří let 
snížit počet děti o dvě. To opět 
přináší snížení státního příspěvku, 
který se poskytuje těmto 
organizacím na dítě. Dohodnutou 
změnu kritérií přijetí dětí do MŠ 
akceptuje. 

- Místostarostka doplnila, že obec 
jako zřizovatel je povinna sledovat 
chod příspěvkové organizace 
celkově, jak např. z hlediska 
ekonomiky, pracovních podmínek 
učitelů, kvality výuky, tak i 
spokojenosti občanů. A nejen 
v MŠ, ale i v ZŠ. Zastupitelé si váží 
odváděné práce všech pracovníků 
ZŠ a MŠ. Nicméně z důvodu určité 
dlouhodobější nespokojenosti 
občanů ze spádových obcí bylo 
přistoupeno k tomuto jednání. Je 

zde však nutné uvést, že tento 
systém nebude fungovat, pokud 
občané ze spádových obcí 
nebudou své děti, starší 3 let, do 
školky umisťovat.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
dohodu o změně kritérií pro přijetí 
dětí do MŠ pro školní rok 2021-
2022 tak, jak byla navržena. Tzn. 
že budou upřednostněny děti ze 
spádových obcí, které dovrší 3 let 
v září, říjnu a listopadu příslušného 
roku, před dětmi s povinnou 
předškolní výukou, které nebydlí 
ve spádových obcích. 

 
5. Předložení střednědobého 

rozpočtového výhledu 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Javorník do roku 2023, návrh 
rozpočtu na r. 2021 ke schválení 

- Zastupitelům obce byl předložen 
střednědobý rozpočtový výhled 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Javorník do r. 2023 ke schválení. 
Současně byl předložen ke 
schválení návrh rozpočtu dané 
organizace na rok 2021. 

- Stanovisko finančního výboru 
zastupitelům obce zní: 
střednědobý rozpočtový výhled 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
do r. 2023 a návrh rozpočtu na r. 
2021 schválit. 

-  Zastupitelstvo obce schválilo 
střednědobý rozpočtový výhled 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Javorník do r. 2023 a návrh 
rozpočtu na r. 2021. 

 
6. Předložení střednědobého 

rozpočtového výhledu obce 
Javorník do r. 2023, návrh 
rozpočtu obce na rok 2021 ke 
schválení 

- Zastupitelům obce byl ke schválení 
předložen střednědobý 
rozpočtový výhled obce Javorník 
do r. 2023. Současně byl 
předložen ke schválení návrh 
rozpočtu obce Javorník v 
paragrafovém znění na rok 2021.  

- Stanovisko finančního výboru 
zastupitelům obce zní: 
střednědobý rozpočtový výhled 
obce do r. 2023 a návrh rozpočtu 
obce na r. 2021 schválit. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
střednědobý rozpočtový výhled 

obce Javorník do r. 2023 a 
rozpočet obce Javorník na r. 2021.                                                                                                  

 
7. Zrušení požární hlídky v obci 

Javorník 
- Zastupitelé obce dne 9.11.2020 na 

svém zasedání schválili uzavřít 
smlouvu o požární ochraně obce 
s jednotkou požární ochrany 
města Svitav, viz usn. č. 5/2020-5.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
zrušení činnosti požární hlídky 
obce Javorník dnem  31.12.2020. 
  

8. Plnění rozpočtu obce k 31.10. 
2020 - rozpočtové opatření 
č.3/2020 

- Zastupitelé obce byli seznámeni 
s výkazem pro hodnocení plnění 
rozpočtu obce Javorník k 31. 10. 
2020 Fin 2-12M. 

- Příjmy po konsolidaci jsou v 
rozpočtu ve výši 8.128.134 Kč, 
skutečnost je 7.488.952,91 Kč. 

- Výdaje po konsolidaci jsou v 
rozpočtu 7.412.085 Kč, skutečnost 
je 4.791.110,48 Kč. 

- Saldo hospodaření je po 
konsolidaci +2 697 842,43 Kč.  

- Zastupitelstvo obce vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu obce k 31. 
10. 2020 a schválilo rozpočtové 
opatření č. 3/2020. 

  
9. Obecně závazná vyhláška o 

odpadech – stanovení ceny na rok 
2021 

- Zastupitelům byla předložena ke 
schválení obecně závazná vyhláška 
obce Javorník č.2/2020 
s doporučením, aby byla na rok 
2021 stanovena výše poplatku pro 
obyvatele ve výši 660 Kč.  

- Protinávrh byl předložen ve výši 
650 Kč. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
obecně závaznou vyhlášku obce 
Javorník č.2/2020 o místním 
poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu na r. 2020 
ve výši poplatku pro obyvatele 650 
Kč. 
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Obecní knihovna informuje  
 

Určeno nejen stálým čtenářům 

 
Konec letošního zvláštního roku je 
stejně zvláštní jako předchozí čas. A 
to, že něco je nutné omezit, něco zcela 
přerušit, je pro nás všechny stejně 
obtížné.  
Blízká setkání, pozdravy se sousedy, 
anebo návštěvy divadel a jiných 
společenských akcí nám chybí. 
O to důležitější je věnovat se svým 
zálibám a koníčkům, pokud je to 
možné. 
Četba je jednou z nich. Naše malá 

knihovna je v provozu až na krátká 
období stále. Nabízí svým čtenářům 
pobavení, poučení a také kontakt se 
svým nejbližším okolím. Pokud 
nenajdete svůj vybraný titul mezi 
zdejším knižním fondem, můžeme jej 
zajistit ve svitavské knihovně, kde lze 
půjčit i audioknihy. 
Jedinou podmínkou je vracení knih. 
Pokud tonejde ve výpůjčních 
hodinách, lze se osobně nebo 
telefonicky domluvit. Výpůjčky jsou na 

jeden měsíc. Potom lze dobu 
prodloužit. 
Vedení obce je činnosti knihovny již 
tradičně nakloněno a i letos umožnilo 
obohatit fond novými tituly. A tak 
přijďte, jistě si z knih vyberete. 
 
Děkuji věrným čtenářům a přeji všem 
klidné a šťastné Vánoce s pěknou 
knihou a ve zdraví. 

 
J. Boušková, knihovnice

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jak to bude se svozem odpadů  
 

Ředitel LIKO Svitavy upřesňuje 

 
Obracím se na Vás s důležitou 
informací týkající se především svozu 
směsného komunálního odpadu. 
Některým z Vás možná neuniklo, že na 
přelomu roků 2020 - 2021 se setkávají 
dva liché týdny, což vnáší určitý 
zmatek do realizace svozu dpadu. Aby 
tedy nedošlo k nedorozuměním, 
abychom se vyhnuli nelogickému 
svozu komunálního odpadu ve dvou 
sousedních týdnech (v případě obcí, 
jež jsou sváženy nyní v lichém 

týdnu)  a zároveň aby nedošlo ke 
svozu komunálního odpadu po třech 
týdnech (v případě obcí, které jsou 
sváženy nyní v sudých týdnech), 
uvádím, že svoz bude probíhat 
následovně: 
Čtrnáctidenní svoz komunálního 
odpadu bude plynule přecházet do r. 
2021. To znamená, že  i v době dvou 
po sobě jdoucích lichých týdnů (konec 
roku 2020 a začátek roku 2021) se 
„pojede“ pořád se čtrnáctidenním 

intervalem svozu.  Dojde tedy jen k 
tomu, že svoz, který byl v r. 2020 
prováděn v sudém týdnu, bude v r. 
2021 prováděn v týdnu lichém  a 
obráceně. Podobná situace nastane i 
ve svozu papíru a plastů. 
  
Děkuji Vám za pochopení a přeji hezký 
a ještě hezčí čas. 
 

 Ing. Josef Gestinger 
LIKO SVITAVY a.s.

 

OBECNÍ KNIHOVNA 

Pokud zde nějakou knihu nenajdete, může naše knihovna zájemcům 
zajistit knihy či audioknihy z Městské knihovny ve Svitavách. 

DOPIS OBČANŮM 
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Mohlo by vás zajímat 
 

Úprava ceny vodného a stočného 

 
Od 1.1.2021 dojde k navýšení ceny 
vodného a stočného.  
Vodné se týká všech občanů obce a 
stočné pouze těch, kteří jsou napojeni 
v lokalitě U Jelena na kanalizaci do 
Svitav.  
Vodné bude zvýšeno o 80 haléřů (z 
částky 37,16 Kč na 37,96 Kč/m

3
. 

Stočné bude zvýšeno o 2,00 Kč (dosud 
bylo 43,21 Kč, nově 45,21 Kč/m

3
). 

 
Pro zajímavost uvádíme, že průměrná 
roční spotřeba vody na jednoho 
obyvatele v rámci Skupinového 
vodovodu Svitavy činí cca 32 m

3
. 

Celkové roční navýšení při průměrné 

spotřebě pro jednoho obyvatele tak 
činí 26,- Kč/rrok. 
Důvodem zvýšení cen je především 
navýšení výdajů na ostatní provozní 
výdaje, výrobní režie a růst 
nájemného. Meziročně pak dochází ke 
snížení výdajů za el. energii a mírně i 
za správní režie.

 

A jaký je vývoj cen vodného a stočného vč. DPH v letech 2016 – 2020? 
 

Cena vč. DPH Rok 2017 
(15 % DPH) 

Rok 2018 
(15 % DPH) 

Rok 2019 
(15 % DPH) 

Rok 2020 
do 30.4.2020 
(15 % DPH) 

Rok 2020 
od 1.5.2020 
(10 % DPH) 

Rok 2021 
(10 % DPH) 

Vodné 35,50 35,50 37,98 38,85 37,16 37,96 

Stočné 41,58 42,44 43,38 44,31 43,21 45,21 

Celkem 77,08 77,94 81,36 83,16 80,37 83,17 

 
Zajímavé je také sledování objemu roční fakturace podle skutečné spotřeby vody v celé působnosti Skupinového vodovodu. 
Od r. 2005 byla nejvyšší spotřeba fakturované vody v r. 2010, a to 1.102.551 m

3
. Nejnižší spotřeba byla v r. 2019 v objemu 

889.972 m
3
. 

 

A jak to je s poplatkem za svoz popelnic? 

 
Pozorný čtenář si již přečetl v zápise ze 
zasedání zastupitelstva, že poplatek za 
svoz TKO (tuhý komunální odpad) 
bude v r. 2021 ve výši 650 Kč na 
jednoho obyvatele (letos to bylo 630 
Kč). LIKO Svitavy bude ale fakturovat 
za jednoho obyvatele ve skutečnosti 
celkem 792 Kč. To musí platit za 
občany obec. Navíc obec ještě hradí 
svoz zeleného odpadu, stavební suti a 

velkoobjemového odpadu. Za třídění 
odpadů obec naopak peníze inkasuje, 
ale proti minulosti nemá žádné 
odměny z plastů, za ty dokonce 
doplácí. 
Např. Město Svitavy nehodlá za 
občany platit tak velký podíl, tak na 
příští rok schválilo poplatek za svoz 
TKO 780 Kč na jednoho občana. 

Poplatek 650 Kč za občana lze platit 
nejen hotově na OÚ, ale je možné toto 
hradit přímo na účet obce č. 
1283335349/0800 třeba 
z internetového bankovnictví. 
Variabilní symbol uvádějte číslo 
popisné a do zprávy pro příjemce 
můžete uvést, za koho platíte.

 

Vánoční pranostiky 

 
VÁNOCE 
LEPŠÍ VÁNOCE TŘESKUTÉ, NEŽ-LI TEKUTÉ. 
ZELENÉ VÁNOCE – BÍLÉ VELIKONOCE. 
VÁNOCE NA LEDĚ – VELIKONOCE NA BLÁTĚ. 
TMAVÉ VÁNOCE – SVĚTLÉ STODOLY. 
 
24. PROSINEC 
NA ADAMA A EVU ČEKEJTE OBLEVU. 
KDYŽ NA ŠTĚDRÝ VEČER SNĚŽÍ, NA PYTLE SE CHMEL TĚŽÍ. 
 
25. PROSINEC 
KDYŽ NA BOŽÍ HOD PRŠÍ, SUCHO ÚRODU PORUŠÍ. 
NA BOŽÍ NAROZENÍ O KOMÁŘÍ ZÍVNUTÍ. 

26. PROSINEC 
KDYŽ SVATÝ ŠTĚPÁN VYFOUKÁ BLÁTO, BUDE PĚKNÉ JARO 
NATO. 
JESTLI NA ŠTĚPÁNA VĚTRY UHODÍ, PŘÍŠTÍ ROK SE VŠECKO 
ŠPATNĚ URODÍ.

 

RŮZNÉ 
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Obnova sanitárního zařízení v ZŠ Javorník 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Může mít vlastník pozemku radost? 
 

Řádění divočáků 

 
To, co vidíte na obrázku, není orba zemědělskou technikou, ale takhle vypadá louka, kterou navštíví divočáci. Takže jejich 
řádění je vidět nejen v okolních lesích, ale už i na pozemcích v blízkosti našich obydlí. 
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Smutná zpráva 
 

Rozloučení 

 
Milí sousedé, Javorničtí. 
 
V době adventu se těšíme na svátky. 
Bohužel letos osaměle u sebe doma. O 
to těžší je rozloučení s někým, kdo nás 
navždy opustil. 
Proto vítáme možnost rozloučení v 
Občasníku, neboť paní Jana Krištofová 
zemřela po těžké nemoci 13. prosince. 
Dobrá duše Klubu důchodců – 
organizátorka, hovorná, usměvavá a 
vždy ochotná pomoci při 

společenských akcích. Její smích a 
vřelá slova nám všem budou chybět. 
Byla totiž naší kamarádkou Janou. 
Budeme vzpomínat na veselost a 
vstřícnost, pracovitost i srdečnost, se 
kterou se chovala ke všem ve svém 
okolí.  
Děkujeme za člověčenství. 
 
Za Klub důchodců v Javorníku: 

J. Boušková, M. Janderová, 
V.Vomočilová

    Na fotografii je Jana jako jedna z organizátorek 
    Klubu důchodců dne 8. září tohoto roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zhodnocení končícího roku 
 

PF 2021 

 
Vážení spoluobčané,  
 
rok 2020 se blíží ke svému závěru. 
Letos byl trochu jiný. Složitá zdravotní 
situace nejen v naší zemi, ale v celém 
světě, se dotkla i naší obce. Přes 
veškerá omezení, která platila a 
bohužel i dále platí, se život nezastavil. 
Stále jde vpřed. Vánoce i nový rok 
zcela jistě přijdou. Nehledejme proto 
jen to špatné, nepodléhejme 
zbytečným chmurám. Život nám stále 
ukazuje, jak pomíjivá je honba za 
pozlátkem mamonu. To největší 
bohatství je přece v nás. Stále jsme tu, 
jsou tu naše rodiny, přátelé, kamarádi, 
sousedé. 
A život se nezastavil ani v obci. Nelze 
si nevšimnout, že rybníček dostává 
nový kabát, že se obci nejméně 
v květnu a říjnu vyhnula blesková 
velká záplava, že děti ve škole mají 
opravené záchodky, že na mezi za obcí 
hrdě stojí nová ovocná alej, že věžička 

na kapli se pyšní opraveným křížkem. 
Brzy k opravené věžičce přibude i 
zrestaurovaný kříž před kaplí. Obec 
nezadržitelně postupuje i v přípravách 
na rekonstrukci objektu bývalé 
Jednoty a na výstavbě nových 
komunikací pro lokality u Březinky (Z6) 
a nad včelínem (Z1).  Byly vyslyšeny 
apely obce a došlo k výraznému 
zlepšení dopravní bezpečnosti na 
zastávkách U Jelena. Na některé 
projekty obec získala dotace 
v celkovém objemu bezmála 600.000 
Kč. Dalších 600.000 Kč je na dobré 
cestě pro získání, tak věřme, že to 
dopadne. Okruh oblastí, které jsou 
v hledáčku obce, tímto výčtem zdaleka 
nekončí. Ale takové hodnocení mi 
nepřísluší, to ponechám na Vás.  
Současná složitá situace se dotýká i 
ekonomické oblasti. I naše obec se 
potýkala a potýká s nižšími příjmy 
odeslanými ze státní kasy v rámci 
rozpočtového určení daní. Musela 

proto šetřit, jako každý správný 
hospodář. Ale nikoli na investicích. A 
to není jen samotná výstavba. Zaplatit 
projekt, nějakou studii apod., která 
směřuje k výstavbě samotného díla, to 
sice „není vidět“. Ale jsou to nemalé 
peníze.  Přesto obec rozpočet udržela 
na uzdě. 
Vše by to ovšem nebylo možné bez 
podpory místostarostky, zastupitelů 
obce, bez vytvořeného pevného a 
spolehlivého zázemí od pracovníků 
úřadu, jakož i bez nezištné pomoci 
členů komisí. A v první řadě bez Vás, 
Vašich podnětů. Děkuji. 
 
Dovolte mi, abych Vám popřál 
příjemné prožití vánočních svátků. Aby 
se Vám v novém roce 2021 plnily 
všechny Vaše sny a přání.  Nový rok 
přivítejme s pokorou, ale se vztyčenou 
hlavou.  

Josef Juřík 
starosta

 

Z KLUBU DŮCHODCŮ 

SLOVO STAROSTY 
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Zápis ze zasedání  
 

16.12.2020 
 

1. Určení zapisovatele 
- Řídící zasedání J. Juřík určil 

zapisovatelem Blanku Bulvovou. 
 
2. Schválení programu zasedání 

zastupitelstva obce 
- Zastupitelstvo schválilo program 

zasedání zastupitelstva obce. 
  

3. Schválení ověřovatelů zápisu 
- Zastupitelstvo obce schválilo za 

ověřovatele zápisu T. Kadlece a T. 
Reichelta. 
 

4. Projednání smlouvy o poskytnutí 
finanční dotace na podporu 
zpracování projektové dokumentace 
víceúčelového zařízení obce Javorník   

- Starosta obce předložil ke schválení 
smlouvu o poskytnutí dotace na 
podporu zpracování projektové 
dokumentace víceúčelového zařízení 
obce Javorník z programu „Podpora 
zpracování dokumentace pro projekty 
s uplatněním v evropských fondech 
v období 2021-2027“, poskytnuté ze 
strany Pardubického kraje. Z celkových 
nákladů 319.000 Kč činí dotace 
210.000 Kč. 

- Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu 
o poskytnutí dotace na podporu 
zpracování projektové dokumentace 
víceúčelového zařízení obce Javorník 
z programu „Podpora zpracování 
dokumentace pro projekty 
s uplatněním v evropských fondech 
v období 2021-2027“, poskytnuté ze 
strany Pardubického kraje. Současně 
pověřilo starostu k podpisu smlouvy. 

 
5. Vyhodnocení výzvy k podání cenové 

nabídky a výběr zhotovitele díla 
„Dodání interiérového vybavení do 
objektu víceúčelového zařízení obce 
Javorník“ 

- Starosta obce uvedl, že bod, „Výběr 
dodavatele interiérového vybavení do 
objektu víceúčelového zařízení obce 
Javorník“ nemohl být předložen 

k projednání. Externí pracovník, 
kterého obec oslovila, p. Cach 
Vlastislav, k datu zasedání 
zastupitelstva nestihl dokončit 
marketingový průzkum. Předpoklad je, 
že zastupitelé obce provedou 
vyhodnocení výzev a výběr zhotovitele 
na dané dílo na příštím zasedání 
zastupitelstva, to je dne 28.12.2020. 

 
6. Předložení strategického plánu 

rozvoje obce Javorník na období 2021-
2031 ke schválení 

- Zastupitelům obce byl předložen 
strategický plán rozvoje obce Javorník 
na období od 2021 -2031 (SPRO) ke 
schválení. Materiál SPRO je nedílnou 
součástí zápisu ze zasedání.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
strategický plán rozvoje obce Javorník 
na období let  2021 – 2031. 

 
7. Vydání stanoviska k plánované 

výstavbě technické a dopravní 
infrastruktury ve stavební lokalitě Z6 
v obci Javorník 

- Starosta seznámil zastupitele s tím, že 
dne 23.11.2020 proběhla na MěÚ 
Svitavy, odboru výstavby, valná 
hromada účastníků řízení ve věci 
výstavby technické a dopravní 
infrastruktury ve stavební lokalitě Z6 u 
Březinky. Zápis z valné hromady je 
přílohou zápisu ze zasedání. 

- V rámci připomínkového řízení vzešly 
od účastníků řízení tři požadavky 
k dopracování v projektové 
dokumentaci: 

- A) Zakreslení a propočítání kapacity 
stávajícího melioračního potrubí, zda 
je dostatečné v návaznosti na 
navrhované svedení dešťových vod 
z navrhované pozemní komunikace. 
Požadavek je, aby projektová 
dokumentace navrhla kapacitní řešení 
odvedení dešťových vod z území.  

- B) Vybudovat v plánované stavební 
lokalitě veřejné osvětlení odpovídající 
současným moderním trendům a 

splňující zejména environmentální 
požadavky a ekonomický provoz. 

- C) Propočítání kapacity stávajícího 
melioračního potrubí plánovaného pro 
odvod dešťové vody i pro nově 
vystavenou místní komunikaci a zda je 
dostatečné i pro možnost odvodu 
dešťových vod z 5-ti nově uvažovaných 
staveb rodinných domů do dešťové 
kanalizace.  

- Navrhovaná řešení: 
- K bodu A) Ano, bude dopracováno. 
- K bodu B) Ano, obec obecně vyžaduje 

a kontroluje, aby každá práce pro obec 
byla provedena v souladu se zákonem, 
s platnými normami. Na vyhotovení 
projektu obec již dříve uzavřela 
smlouvu se spol. Beta-Projekt s r.o. 

- K bodu C) Tento bod může být 
doplněn, ale pouze jako pomocný 
materiál. Dle zákona o vodách, z..č. 
254/2001 Sb. je každý stavebník 
povinen sám hospodařit s povrchovými 
vodami. Obec nemá právo povolit 
odvod těchto vod do potrubí, které je 
plánováno na odvod vod z nově 
vznikající místní komunikace, jelikož 
potrubí nemá status veřejné kanalizace 
povrchových vod. Odvod povrchových 
vod z komunikací řeší jiné normy.  

- Zastupitelstvo obce schválilo výše 
předložená řešení. 
  

8. Projednání žádosti o poskytnutí 
finančního příspěvku žadatele Charita 
Svitavy 

- Charita Svitavy, se sídlem Hřbitovní 
2257/1 Svitavy, 568 02 Svitavy, IČ: 
47490462, požádala obec o finanční 
příspěvek na rok 2021 ve výši 5.000 Kč.   

- Zastupitelstvo obce schválilo finanční 
příspěvek neziskové organizaci Charita 
Svitavy ve výši 5.000 Kč. Současně 
pověřilo starostu obce k podpisu 
smlouvy. 
 

 
 

 

Poděkování občanům 
V rámci údržby veřejných prostranství je vedením obce vnímáno, že si Vy, občané obce, tyto prostory v okolí svých domů sami udržujete. 

Jsou posekané záhony, shrabána tráva, listí, uklizené cesty… Je to obrovská pomoc a podpora obci. A to jak z hlediska úspor peněz, tak 

především z hlediska pozitivního přístupu Vás občanů k řešení případných složitostí, které mohou v obci vzniknout. Všem děkuji. 

Josef Juřík, starosta obce

  

TĚSNĚ PŘED UZÁVĚRKOU - Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
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