
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorník č.2/2019, konaného dne 07.03.2019       
v 18.00  hodin 

 
 
Přítomni:   Nešpor Daniel, Pechanec Pavel, Němec Roman, Severová Leona, Bartheldi Leoš, Klát Jiří,   

Němcová Věra      
                
 
    Program zasedání:    1.  Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
                                   2.  Přečtení zápisu z minulého zasedání 

   3.  Schválení programu 
   4.  Nařízení obce 1/2019    
   5.  Prodej obecních pozemků p. č. 587/5, 780/11,  
   6.  Nabídka firmy Trutes s.r.o.                   
   7.  Nabídky firem Aleš Zavřel s.r.o. a AVG-IDEAL spol. s r.o. 
   8.  Nabídka firmy Ramis s.r.o.          
   9.  Nabídka p. Kučery 

                                 10. Plán preventivně výchovné činnosti na r. 2019 a   
                                       projednání stavu požární ochrany v obci 

   11. Plán odborné přípravy na r. 2019 a pověření k provedení prověrky 
                                       akceschopnosti 

  12. Nákup výčepního zařízení 
  13. Schválení účetní závěrky za r. 2018 
  14. Informace starosty obce 
  15. Diskuze 

 
 
 

1. 
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

 
Návrh usnesení 35: 
 
Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu, kterými jsou Roman Němec a Leona Severová  
a zapisovatelem Pavel Pechanec. 
 
 
Výsledek hlasování : Pro: 7     Proti: 0    Zdrželi se:   0 
 
Usnesení č. 35 bylo schváleno. 
 
                                                                 

2. 
Přečtení zápisu z minulého zasedání 

 
Roman Němec přečetl zápis z minulého zasedání. K zápisu nebyly připomínky. 

 
 

3. 
Schválení programu 

 
Starosta obce přednesl návrh programu obecnímu zastupitelstvu na zasedání č. 02/2019 
o návrhu programu zasedání zastupitelstva obce bylo hlasováno. 
 
Návrh usnesení 36:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva obce.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 36 bylo schváleno. 



 
 

 
4. 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo nařízení obce 1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje 
na území obce Javorník. 
 
Návrh usnesení 37: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje nařízení obce 1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje 
na území obce Javorník. 
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 

 
Usnesení číslo 37 bylo schváleno. 
 

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

 
Obecní zastupitelstvo projednalo prodej obecních pozemků p. č. 587/5, 780/11 o celkové výměře 
12.151 m2 v k.ú. Javorník u Vysokého Mýta ZD Morašice za cenu 81.500,- Kč 
 
Návrh usnesení 38: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej obecních pozemků p.č. 587/5 a 780/11 o celkové výměře 
12.151 m2 v k.ú. Javorník u Vysokého Mýta ZD Morašice za cenu 81.500,- Kč. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 

 
Usnesení číslo 38 bylo schváleno. 
 

6. 
Nabídka firmy Trutes s.r.o. 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo nabídku firmy Trutes s.r.o. na pořízení interiérových dveří do 
budovy OÚ a nového linolea do kanceláří v ceně 102.019,- Kč včetně DPH. 
 
Návrh usnesení 39: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy Trutes s.r.o. na pořízení interiérových dveří do budovy 
OÚ a nového linolea do kanceláří v ceně 102.019,- Kč včetně DPH. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 

 
Usnesení číslo 39 bylo schváleno. 

 
7.  

 
Nabídky firem Aleš Zavřel s.r.o. a AVG-IDEAL  spol. s r.o. 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo 2 nabídky firem Aleš Zavřel s.r.o. a a AVG-IDEAL spol. s r.o. na 
pořízení nových sekčních vrat na el. pohon do budovy OÚ v ceně 100.610,- včetně DPH. 
 
Návrh usnesení 40: 
 
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo nabídku firmy Aleš Zavřel s.r.o. na pořízení nových 
sekčních vrat na el. pohon do budovy OÚ v ceně 100.610,- včetně DPH. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 



 
Usnesení číslo 40 bylo schváleno. 

 
8. 

Nabídka firmy Ramis s.r.o. 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo nabídku firmy Ramis s.r.o.  na pořízení nového nábytku do kanceláří 
OÚ v ceně 153.767,- Kč včetně DPH. 
 
Návrh usnesení 41: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy Ramis s.r.o. na pořízení nového nábytku do kanceláří 
OÚ v ceně 153.767,- Kč včetně DPH. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: Leoš Bartheldi. 

 
Usnesení číslo 41 bylo schváleno. 

 
9. 

Nabídka p. Kučery 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo nabídku p. Kučery na stavební práce v budově OÚ v ceně 40.575,- 
Kč včetně DPH. 
 
Návrh usnesení 42: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje nabídku p. Kučery na stavební práce v budově OÚ v ceně 40.575,- 
Kč včetně DPH. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 

 
Usnesení číslo 42 bylo schváleno. 

 
10. 

Plán preventivně výchovné činnosti na r. 2019 a  
projednání stavu požární ochrany v obci 

 
Místostarosta obce Javorník zpracoval plán preventivně výchovné činnosti obce na r. 2019 a projedná 
zprávu o stavu požární ochrany v obci.   
 
 
Návrh usnesení 43:  
 
Obecní zastupitelstvo schválilo plán preventivně výchovné činnosti obce na r. 2019 a projednalo 
zprávu o stavu požární ochrany v obci. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
 
Usnesení číslo 43 bylo schváleno 

 
 

11.  
                  Plán odborné přípravy na r. 2019 a 
          pověření k provedení prověrky akceschopnosti 
 

Velitel JSDH obce Jakub Severa vypracoval plán odborné přípravy JSDH obce Javorník na r. 2019 a  
pověřuje starostu a místostarostu k provedení prověrky akceschopnosti JSDH obce. 
 
 
 



Návrh usnesení 44: 
 
Obecní zastupitelstvo schválilo plán odborné přípravy JSDH obce Javorník na r. 2019 a pověřuje 
starostu a místostarostu k provedení prověrky akceschopnosti JSDH obce. 
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 44 bylo schváleno 

 
12.  

Nákup výčepního zařízení 
 
Obecní zastupitelstvo projednalo nákup výčepního zařízení. 
 
Návrh usnesení 45: 
 
Obecní zastupitelstvo schválilo nákup výčepního zařízení. 
 
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 

 
Usnesení číslo 45 bylo schváleno. 

 
13.  

Schválení účetní závěrky za r. 2018 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo účetní závěrku za rok 2018. Součástí usnesení je 
protokol o schválení účetní závěrky. 

 
 
Návrh usnesení 46: 
 
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo účetní závěrku za rok 2018. Součástí usnesení je 
protokol o schválení účetní závěrky. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
 
Usnesení číslo 46 bylo schváleno 

                                       
 
                                      14. 
            Informace starosty a místostarosty obce 
 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje vyzvala obec k odstranění tabulí „Vítá Vás obec Javorník“. 
Kontejner na bioodpad bude přistaven do sběrného dvora 1. týden v dubnu.  
Přezkoumání hospodaření obce za r. 2018 proběhlo bez výhrad a nebyly zjištěny chyby ani 
nedostatky. 
Starosta obce informoval o situaci ohledně zlepšení mobilního signálu v obci. 
Poděkoval zastupitelům obce za zorganizování IV. Javornického masopustu. 
 
Další zasedání zastupitelstva obce bude 25. 4. 2019 od 18.00 hod. v budově obecního úřadu 
Javorník. 
 
 
                                                          
 
 
 



15. 
                                    Diskuze 

 
Zastupitel Leoš Bartheldi přednesl připomínku na způsobený nepořádek po obci při masopustu 
občanem M.K. 
Zastupitel Jiří Klát přednesl připomínku k možnému zásahu JSDH obce, při dohašení doutnajícího 
ohniště po pálení větví z prořízky pod energovodem v obci Javorník. Zároveň poděkoval občanovi 
obce V.N. za pohotovou reakci při ohlášení požáru. 
 
 
Zapsal: Pechanec Pavel                                                   Starosta obce: Nešpor Daniel 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 07. 03. 2019 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
 
Roman Němec 
 
 
 
Leona Severová 


