
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorník č.1/2019, konaného dne 07.02.2019 v 
18.00  hodin 

 
 
Přítomni:  Nešpor Daniel, Pechanec Pavel, Bartheldi Leoš, Klát Jiří, Severová Leona, Němcová Věra,      
               Němec Roman  
 
    Program zasedání:    1.  Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
                                   2.  Přečtení zápisu z minulého zasedání 

   3.  Schválení programu 
   4.  Výkup pozemků p.č. 341/3, 341/7 a 93/2 
   5.  Prodej obecních pozemků p. č. 587/5, 780/11,  
   6.  Výkup pozemků p.č. 50/1, 50/2, st. 152,  428/2, 344/2, část 
        pozemku p.č. 429 a 344/1             
   7.  Státní podnik Milnea – uplatnění předkupního práva  
   8.  Spotřeba el. energie za r. 2018          
   9.  Žádost o veřejné osvětlení 
  10. Protiplnění za akcie ČSAD Ústí nad Orlicí 
  11. Zpráva předsedy inventarizační komise 
  12. Zpráva finančního a kontrolního výboru 
  13. Rozpočtové opatření č. 8/2018 a č. 1/2019  
  14. Podpora knihovnictví  
  15. Informace starosty a místostarosty obce 
  16. Diskuze 

 
1. 

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
 
Návrh usnesení 27: 
 
Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu, kterými jsou Leoš Bartheldi a Věra Němcová 
a zapisovatelem Pavel Pechanec. 
 
 
Výsledek hlasování : Pro: 7     Proti: 0    Zdrželi se:   0 
 
Usnesení č. 27 bylo schváleno. 
 
                                                                          2. 

Přečtení zápisu z minulého zasedání 
 

Pavel Pechanec přečetl zápis z minulého zasedání. K zápisu nebyly připomínky. 
 

3. 
Schválení programu 

 
Starosta obce přednesl návrh programu obecnímu zastupitelstvu na zasedání č. 01/2019 
o návrhu programu zasedání zastupitelstva obce bylo hlasováno. 
 
Návrh usnesení 28:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva obce.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 28 bylo schváleno. 
 
 
 
 

 



4. 
Výkup pozemků p.č. 341/3, 341/7 a 93/2 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo výkup pozemků od ZD Morašice p.č. 341/3, 341/7 a 17/24 p.č. 
93/2 o celkové výměře 12.255 m2  v k.ú. Javorník u Vysokého Mýta za cenu 81.500,- Kč 
 
 
Návrh usnesení 29: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje výkup pozemků od ZD Morašice p.č. 341/3, 341/7 a 17/24 pč. 93/2 
o celkové výměře 12.255 m2  v k.ú. Javorník u Vysokého Mýta za v cenu 81.500,- Kč 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 

 
Usnesení číslo 29 bylo schváleno. 
 

5. 
Prodej obecních pozemků p. č. 587/5, 780/11 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo záměr prodeje obecních pozemků p. č. 587/5, 780/11 o celkové 
výměře 12.151 m2 v k.ú. Javorník u Vysokého Mýta. 
 
Návrh usnesení 30: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr prodat obecní pozemky p.č. 587/5 a 780/11 o celkové výměře 
12.151 m2 v k.ú. Javorník u Vysokého Mýta. Záměr o prodeji bude vyvěšen na úřední desce. 
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 

 
Usnesení číslo 30 bylo schváleno. 
 

6. 
Výkup pozemků p.č. 50/1, 50/2, st. 152, 428/2, 344/2, část pozemku pč. 429 a 344/1 

 
 
Obecní zastupitelstvo projednalo výkup pozemků p.č. 50/1, 50/2, st. 152, 428/2, 344/2, část 
pozemku pč. 429 a 344/1 o celkové výměře 2.711 m2  v k.ú. Javorník u Vysokého Mýta za v cenu 
96.000,- Kč. 
 
Návrh usnesení 31: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje výkup pozemků p.č. 50/1, 50/2, st. 152, 428/2, 344/2, část 
pozemku pč. 429 a 344/1 o celkové výměře 2.711 m2v k.ú. Javorník u Vysokého Mýta v ceně 
96.000,- Kč. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 

 
Usnesení číslo 31 bylo schváleno. 

 
7.  

Státní podnik Milnea – předkupní právo 
 
Na základě dopisu likvidátora státního podniku MILNEA, obecní zastupitelstvo projednalo využití 
předkupního práva k budově bez čísla popisného nebo evidenčního stojící na pozemku p.č. st. 35 
zapsaného v k.ú. Javorníček. 
 
 
 
 
 



Návrh usnesení 32: 
 
Na základě dopisu likvidátora státního podniku MILNEA, obecní zastupitelstvo schvaluje využití 
předkupního práva k budově bez čísla popisného nebo evidenčního stojící na pozemku p.č. st. 35 
zapsaného v k.ú. Javorníček. 
 
 
Výsledek hlasování: Pro:  7   Proti:   0    Zdrželi se: 0 
 
Usnesení číslo 32 bylo schváleno. 

 
8. 

Spotřeba el. energie za r. 2018 
 
Starosta obce informoval zastupitele obce o spotřebě elektrické energie za rok 2018. 

 
Veřejné osvětlení Javorník      16.817 MWH    38.865 Kč 
Veřejné osvětlení Vysoká          1,098 MWH     3.950 Kč 
Rybník                                    0,150 MWH     2.191 Kč 
Kulturní zařízení                       0,852 MWH     6.130 Kč 
Obecní úřad                             1,118 MWH     8.544 Kč 
 
Skutečná spotřeba:       59.680 Kč 
DPH: 12.534 Kč 
Celkem 72.214,- Kč 

9. 
Žádost o veřejné osvětlení 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo žádost paní Jitky Slaninové o instalaci veřejného osvětlení na sloup 
vysokého napětí na Lopatově. 
 
Návrh usnesení 33: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje žádost paní J. S. o instalaci veřejného osvětlení na sloup vysokého 
napětí na Lopatově. 
 
Výsledek hlasování: Pro:  7   Proti:   0    Zdrželi se: 0 
 
Usnesení číslo 33 bylo schváleno. 

 
10.  

            Protiplnění za akcie ČSAD Ústí nad Orlicí 
 

Starosta informoval zastupitele o poskytnutí protiplnění bývalým akcionářům ČSAD Ústí nad Orlicí 
v hodnotě 3.623,- Kč. 
 

11.  
           Zpráva předsedy inventarizační komise 
 

Předseda inventarizační komise Leoš Bartheldi přednesl zprávu o provedení inventarizace majetku 
obce k 31.12.2018. Nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi stavem fyzickým a účetním.  
 
Inventura byla provedena v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění. 
 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.  
 
 
 
 
 

 



                                      12. 
              Zpráva finančního a kontrolního výboru 
 

Starosta obce tímto žádá předsedu kontrolního výboru Romana Němce a předsedu finančního výboru 
Jiřího Kláta vypracováním zápisu ze zasedání výborů do příštího zasedání zastupitelstva. Tyto zápisy 
budou přiloženy k příštímu zápisu ze zasedání. 
 

 
13.  

Rozpočtové opatření 8/2018 a 1/2019 
 

Starosta obce informoval zastupitele o rozpočtové změně. 
 
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 8/2018 a 1/2019 ( viz. příloha ).   

 
 

                                                                      14.  
                           Podpora knihovnictví  
 

Obecní zastupitelstvo projednalo žádost o poskytnutí finanční podpory na knihovnickou činnost 
Městské knihovně Vysoké Mýto ve výši 5.000,- Kč 
 
 
Návrh usnesení 34: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje žádost o poskytnutí finanční podpory na knihovnickou činnost 
Městské knihovně Vysoké Mýto ve výši 5.000,- Kč 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 34 bylo schváleno. 

 
                                      15. 
                  Informace starosty a místostarosty obce 
 

Starosta obce informoval zastupitele, že: 
 
Byl navezen štěrk na obecní cestu p.č. 1123/1. 
Byla provedena oprava veřejného rozhlasu na Lopatově. 
Poplatky za odpady a psy se budou vybírat 21.3 a 28.3 od 18-19 hod u účetní obce. 
Tříkrálová sbírka Charita Nové Hrady děkuje občanům obce za pomoc. Při této sbírce bylo vybráno 
5.793,- Kč. 
Na základě výkresu od firmy BKN, požádal geodetickou kancelář o zaměření obecních pozemků p.č. 
341/8 a 341/9 k následnému rozdělení na 4 stavební parcely. 
Oznámil, že budou zakoupeny 2 ks posypových kontejnerů na štěrk. 
Poděkoval V.L. za vzornou zimní údržbu v obci.   
Příští zasedání obecního zastupitelstva se bude konat 7.3. 2019 od 18.00 hod v budově obecního 
úřadu Javorník. 
 
Místostarosta obce informoval zastupitele, že: 
 
Dne 30. 1. 2019 se zúčastnil valné hromady Mikroregionu Vysokomýtska, kde byla odsouhlasena 
výše členského příspěvku, zůstává stejný jako v roce 2018 - 15,-Kč na občana. 
Mikroregion hospodaří v rozpočtovém provizoriu, rozpočet bude schvalován na volební valné 
hromadě, která se bude konat v polovině dubna 2019.  
Rozpočet na rok 2019 je navrhován ve výši 313.000,- Kč. 
Ples Mikroregionu se bude konat v pátek 22. 11. 2019 na Vraclavi. 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                  16. 

                               Diskuze 
Zastupitelka Věra Němcová požádala pro „Javornický seniorský klub“ o zajištění hrníčků na kávu a 
rychlovarnou konvici-bude zajištěno. Dále oznámila změnu termínu dětského karnevalu, který se 
přesouvá na 16.2. 2019, požádala občany o napečení cukroví pro děti. Dále oznámila termín 
„Javornického masopustu“,který se bude konat 2.3. 2019. 
Starosta obce oznámil, že omladina bude v budově kulturního zařízení provozovat sportovní aktivity 
a odpovědnou osobou za budovu kulturního zařízení v době sportování bude Daniel Nešpor a Jakub 
Nešpor. 
K.Š  upozornila, že by bylo třeba provést opravu některých šindelů na střeše, dílčí opravu fasády a 
nátěr mříží na kapličce-bude se řešit.  
M.K. poukázal na aktualizaci internetových stránek obce a vnesl dotaz jak pokračuje výměna vrat na 
budově obecního úřadu – bylo mu odpovězeno. 
 
 
 
Zapsal: Pechanec Pavel                                                   Starosta obce: Nešpor Daniel 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 07. 02. 2019 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Němcová Věra 
 
 
Bartheldi Leoš 


