Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorník č.3/2018, konaného dne 20.12.2018 v
18.00 hodin
Přítomni: Nešpor Daniel, Pechanec Pavel, Bartheldi Leoš, Klát Jiří, Severová Leona
Nepřítomni: Němcová Věra, Němec Roman
Program zasedání: 1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Přečtení zápisu z minulého zasedání
3. Schválení programu
4. Plán obnovy venkova
5. Hospodaření obce k 30.11.2018
6. Schválení rozpočtu na r. 2019
7. OZV na komunální odpad
8. Rozpočtový výhled rok 2020-2022
9. Sport o Vánocích
10. Beseda s důchodci
11. Charita Nové Hrady
12. Rozpočtové opatření 7/2018
13. Informace starosty obce
14. Diskuze
1.
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Návrh usnesení 20:
Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu, kterými jsou Jiří Klát a Leona Severová
a zapisovatelem Pavel Pechanec.
Výsledek hlasování : Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 20 bylo schváleno.
2.
Přečtení zápisu z minulého zasedání
Daniel Nešpor přečetl zápis z minulého zasedání. K zápisu nebyly připomínky.

3.
Schválení programu
Starosta obce přednesl návrh programu obecnímu zastupitelstvu na zasedání č. 03/2018
o návrhu programu zasedání zastupitelstva obce bylo hlasováno.
Návrh usnesení 21:
Obecní zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení číslo 21 bylo schváleno.

4.
Plán obnovy venkova
Návrh usnesení 22:
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program „Plán akcí programu obnovy venkova“
na volební období 2019-2022.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení číslo 22 bylo schváleno.
5.
Hospodaření obce k 30.11.2018
Starosta obce požádal předsedu finančního výboru pana Jiřího Kláta, aby seznámil zastupitele s
hospodařením obce k 30.11. 2018.
Příjmy: 3.584.665,- Kč
Výdaje: 2.663.070,- Kč
6.
Schválení rozpočtu na r. 2019
Obecní zastupitelstvo projednalo rozpočet na rok 2019.
Příjmy: 5.117.000,- Kč
Výdaje: 5.117.000,- Kč
Závazným ukazatelem pro sledování rozpočtu jsou paragrafové příjmy a paragrafové výdaje
dle zákona č. 205/200 Sb. v platném znění.
Návrh usnesení 23:
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2019.
Závazným ukazatelem pro sledování rozpočtu jsou paragrafové příjmy a paragrafové výdaje
dle zákona č. 205/200 Sb. V platném znění.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení číslo 23 bylo schváleno

7.
Obecně závazná vyhláška na komunální odpad
Obecní zastupitelstvo projednalo novou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.

Návrh usnesení 24:
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: Pro: 4

Proti:

0

Zdrželi se: Bartheldi Leoš

Usnesení číslo 24 bylo schváleno.
8.
Rozpočtový výhled na roky 2020-2022
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo „Rozpočtový výhled na roky 2020-2022“
Návrh usnesení 25:
Obecní zastupitelstvo schválilo „Rozpočtový výhled na roky 2020-2022“.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení číslo 25 bylo schváleno.

9.
Sport o Vánocích
Obec Javorník ve spolupráci s SK Javorník připravila pro občany obce sportovní program (viz.
příloha).

10.
Beseda s důchodci
Beseda s důchodci se bude konat v sobotu dne 19.1. 2019 na sále v Kulturním zařízení od 15 hod.
11.
Charita Nové Hrady
Obecní zastupitelstvo projednalo žádost o poskytnutí finančního daru charitě Nové Hrady na úhradu
provozních nákladů poskytovaných sociálních služeb.
Návrh usnesení 26:
Obecní zastupitelstvo schválilo finanční dar Charitě Nové Hrady ve výši 5.000,- Kč
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení číslo 26 bylo schváleno

12.
Rozpočtové opatření 7/2018
Starosta obce informoval zastupitele o rozpočtové změně.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 7/2018 ( viz. příloha ).
12.
Informace starosty obce
a) Starosta obce informoval zastupitele, že projekt na zasíťování obecních pozemků bude hotový
koncem ledna 2019.
b) Došlo k vyměření části parcel pana J.P. určených k odprodeji obci Javorník.( p.č. 344/1….720
m2 a p.č. 429….608 m2 Geodetická kancelář vypracovává geometrický plán a p. J.P. podá
žádost na stavební úřad na rozdělení pozemků.
c) Linka bezpečí, z.s. poděkovala obci za podporu v r. 2018.
d) Starosta obce informoval o proplacení faktury obci Libecina za opravu příjezdové cesty ke
hřbitovu v obci Podhořany, kterého je obec Javorník z 1/3 spoluvlastníkem. Uhrazena byla 1/3
celkových nákladů, tj. 56.158,- Kč.
e) Dozorčí rada VAK Vysoké Mýto oznámila, že se od 1.1. 2019 v obci Javorník zvyšuje cena
vodného o 1,63 Kč vč. DPH.
f)

Dále informoval o návrhu provozu obecního štěpkovače od jara roku 2019.

g) Ve funkci kronikáře obce končí pan M.S. a od roku 2019 bude tuto funkci vykovávat paní M.F.
h) Příští zasedání obecního zastupitelstva se bude konat 7.2. 2019 od 18.00 hod. v budově
obecního úřadu Javorník.
13.
Diskuze
V.N. vznesl připomínku, že pingpongový stůl ve sportovním areálu je zvlněný a pouští barvu.
Dále přednesl návrh, aby byla přijata obecně závazná vyhláška, která by zakazovala podomní prodej
v obci.
Občan M.K. vznesl dotaz ohledně pokrytí signálu mobilních operátorů v obci.
Starosta obce poděkoval manželům Němcovým za perfektní přípravu „Čertování pod pergolou“ a
zúčastněným zastupitelům za pomoc při zajištění akce.
Zapsal: Pechanec Pavel

Zápis vyhotoven dne: 20.12.2018
Ověřovatelé zápisu:
Severová Leona

Klát Jiří

Starosta obce: Nešpor Daniel

