
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorník č.2/2018, konaného dne dne 15.11.2018 
v 18.00 hodin 
 
 
     Přítomni: Daniel Nešpor, Pavel Pechanec, Leoš Bartheldi, Jiří Klát, Roman Němec                             
Věra Němcová, Leona Severová  
     Nepřítomni: 0 
 
    Program zasedání: 1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
                                2. Schválení programu 
                                3. Programové prohlášení  
                                4. Firma na zimní údržbu obce 
                                5. Rozpočtové opatření 6/2018 
                                6. Schválení ceny zasíťovaných obecních pozemků p.č. 341/8  
                                    a 341/9 
                                7. Nákup balíčků odcházejícím členům zastupitelstva 
                                8. Inventarizační komise 
                                9. Plán výborů na r. 2019 
                               10. Informace starosty obce 
                               11. Žádost o bezplatný pronájem kulturního zařízení 

12. Diskuze 
 

1. 
 
 
Návrh usnesení č. 13: 
 
Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu, kterým jsou Leoš Bartheldi, Roman Němec a 
zapisovatel Pavel Pechanec. 
 
 
Výsledek hlasování : Pro: 7     Proti: 0    Zdrželi se:   0 
 
Usnesení č. 13 bylo schváleno. 
 

2. 
 
Starosta obce přednesl návrh programu obecnímu zastupitelstvu na zasedání č. 02/2018. O návrhu 
programu zasedání zastupitelstva obce bylo hlasováno. 
 
Návrh usnesení č. 14:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva obce.  
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

3. 
Programové prohlášení 

     
Návrh usnesení č. 15: 
 
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo programové prohlášení na rok 2019 -2022. ( 
programové prohlášení je přílohou zápisu ). 
 



Výsledek hlasování: Pro: 7    Proti:  0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

 
4. 

Firma na zimní údržbu obce 
 

Obecní zastupitelstvo schvaluje firmu ZD Morašice na zimní údržbu obce Javorník. 
 
Návrh usnesení č. 16: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje firmu ZD Morašice na zimní údržbu obce Javorník.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: Roman Němec 
 
Usnesení č. 16 bylo schváleno. 
 

5. 
Rozpočtové opatření č. 6/2018 

 
Starosta obce informoval zastupitele o rozpočtové změně. Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí 
rozpočtovou změnu č. 6 /2018 ( viz. příloha ).  
 
 

6. 
Schválení ceny zasíťovaných obecních pozemků p.č. 341/8 a 341/9 

 
Návrh usnesení č. 17: 
 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje cenu zasíťovaných obecních pozemků p.č. 341/8 a 341/9. Cena za 1 
m2 zasíťované parcely bude  370,- Kč včetně DPH. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se: Jiří Klát, Roman Němec, Věra Němcová 
 
Usnesení č. 17 bylo schváleno. 

7. 
Nákup balíčků končícím členům zastupitelstva 

 
Starosta obce navrhl nákup dárkových balíčků končícím zastupitelům obce. 
 
Návrh usnesení č. 18: 
 
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo nákup balíčků odcházejícím členům zastupitelstva obce 
ve výši 500,- Kč. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti 0  Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 18 bylo schváleno. 

8. 
 
Starosta obce jmenoval Inventarizační komisi k provedení inventury majetku ke dni 31.12. 2018. 
Složení: předseda Leoš Bartheldi 
            členové   Leona Severová  
                          Věra Němcová 



9. 
Plán výborů na rok 2019 

 
Starosta obce pověřil všechny předsedy výborů vypracováním plánu činnosti výborů na rok 2019.  
 
 

10. 
Informace starosty obce 

 
a) Starosta obce informoval zastupitele ohledně odvolání p. L.H. 
b) Požádal zastupitele, aby si do příštího zasedání promysleli „Plán akcí programu obnovy 

venkova“ na volební období 2018-2022. 
c) Informoval zastupitele o tom, že požádal paní Albrechtovou z firmy Meetplace, aby nás 

informovala o dotačních výzvách, které bychom ve spolupráci s firmou Meetplace mohli 
využít. 

d) Termíny svozu nebezpečného odpadu v roce 2019 - 23.4., 30.7. a 8.10. 
e) Starosta obce informoval zastupitele, že v průběhu ledna proběhne schůzka se ZD Morašice 

ohledně směny obecních pozemků za pozemky ZD Morašice, tak aby obec mohla požádat o 
změnu územního plánu a pokračovat v zasíťování obecních pozemků určených pro individuální 
stavbu rodinných domů. 

f) Informoval o nákupu počítače v hodnotě 12.700,- Kč bez DPH do kanceláře starosty a 
místostarosty výměnou za stávající a nefunkční počítač, dále o nákupu bezdrátové klávesnice 
a myše. 

g) Dále informoval o situaci ve věci nákupu pozemků potřebných pro zasíťování stavebních 
parcel od p. J.P. 

 
11. 

Žádost o bezplatný pronájem kulturního zařízení 
 
Svépomocný spolek Javorník podal žádost o bezplatný pronájem kulturního zařízení Javorník za 
účelem pořádání zpívání koled „Vánoční kapřík“. 
 
Návrh usnesení č. 19: 
 
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost Svépomocného spolku Javorník o bezplatný 
pronájem kulturního zařízení Javorník za účelem pořádání tradičního zpívání koled „Vánoční kapřík“, 
které se uskuteční 22.12. 2018 od 17.00 hod. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti 0  Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 19 bylo schváleno. 

 
12. 

Diskuze 
a) V diskusi vystoupila p. M.J. s dotazem, zda se bude upravovat kuchyň v kulturním zařízení. 
b) Zastupitel Leoš Bartheldi vznesl připomínku, že by se měla stanovit pravidla pro prodej 

zasíťovaných stavebních parcel a pravidla pro používání obecního štěpkovače. 
c) Dále vystoupil p. J.D. s žádostí o zajištění štěrku a tím i sjízdnosti nezpevněné obecní 

komunikace  od tenisových kurtů směrem k Javornické hospodě a dále na hlavní silnici. 
d) J.Ř. vznesl připomínku k pravidelnému  vyhlašování obecním rozhlasem. 
 

 
 
Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta v 19.15 hod. 
 



 
 
 
 
 
Zapsal: Pavel Pechanec                                                   Starosta obce: Daniel Nešpor 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 16.11.2018 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Leoš Bartheldi                                  Roman Němec 


