
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorník č.3/2019, konaného dne 25.04.2019       
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.  Rozpočtové opatření 2/2019    
   5.  Žádosti p. J.B.  
   6.  Žádost o opravu obecní cesty p.č. 1121                   
   7.  Nabídka odprodeje pozemků p.č. 832/6 a 831/1 
   8.  Žádost o odstranění černé skládky na Vysoké          
   9.  Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 1/2019 

                                 10.  Zastupování starosty v době nepřítomnosti 
   11.  Příspěvek na MAS Litomyšlsko 
  12.  Hranice pozemků p.č. 1115 a p.č. 3/6 
  13.  Odkup nemovitosti ( vodárna v k.ú. Javorníček ) 
  14.  Dotační příležitosti, MAS Litomyšlsko 
  15.  Schválení smlouvy s GasNet, s.r.o. 
  16. Český svaz včelařů – žádost o příspěvek 
  17. Provozní řád hřiště 
  18. Informace starosty obce 
  19. Diskuze 

 
 

1. 
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

 
Návrh usnesení č. 47: 
 
Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu, kterými jsou Jiří Klát a Věra Němcová  
a zapisovatelem Pavel Pechanec. 
 
 
Výsledek hlasování : Pro: 7     Proti: 0    Zdrželi se:   0 
 
Usnesení č. 47 bylo schváleno. 
 
                                                                 

2. 
Přečtení zápisu z minulého zasedání 

 
Leoš Bartheldi přečetl zápis z minulého zasedání. K zápisu nebyly připomínky. 

 
 

3. 
Schválení programu 

 
Starosta obce přednesl návrh programu obecnímu zastupitelstvu na zasedání č. 03/2019 
o návrhu programu zasedání zastupitelstva obce bylo hlasováno. 
 
Návrh usnesení č. 48:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva obce.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 



Usnesení č. 48 bylo schváleno. 
 
 

 
4. 

Rozpočtové opatření 2/2019 
 
Starosta obce informoval zastupitele o rozpočtové změně. 
 
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 2/2019 ( viz. příloha ).   
 
 

5. 
Žádosti p. J.B 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo spolufinancování hudební produkce na akci „Den pro děti se 
zvířátky“ na farmě Brůna, která se bude konat 04.05.2019. Starosta navrhl spolufinancování ve výši 
5.000,- Kč. Vstupné pro javornické děti zdarma.  
 
Návrh usnesení č. 49: 
 
Obecní zastupitelstvo schválilo spolufinancování hudební produkce na akci „Den pro děti se zvířátky“, 
na farmě Brůna, která se bude konat 04.05.2019. Starosta navrhl spolufinancování ve výši 5.000,- 
Kč. Vstupné pro javornické děti zdarma. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 49 bylo schváleno. 
 
Obecní zastupitelstvo projednalo žádost p. J.B. o vybudování zpevněné veřejné cesty vedoucí 
k farmě Brůna na p.č. 1083, která je v majetku obce. Obecní zastupitelstvo vzalo tuto žádost na 
vědomí a pověřilo starostu obce o zjištění využití dotačních možností.  
 
 

6. 
Žádost o opravu obecní cesty p. č. 1121 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo žádost paní P.T. o opravu obecní cesty na p.č. 1121, která se 
nachází ve svahu a ze které vypadávají  kameny na soukromé pozemky.  
 
Obecní zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí a opravu cesty zahrne do plánu oprav místních 
komunikací. 

 
7.  

 
Nabídka odprodeje pozemků p.č. 832/6 a p.č. 831/1 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo nabídku paní B.D. odprodeje pozemků p.č. 832/6 a p.č. 831/1 
u vodárny v Javorníku. 
 
Návrh usnesení 50: 
 
Obecní zastupitelstvo projednalo nabídku paní B.D. odprodeje pozemků p.č. 832/6 a p.č. 831/1 
u vodárny v Javorníku. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: Roman Němec 
 
Usnesení č. 50 bylo schváleno. 
 

 
 



8. 
Žádost o odstranění černé skládky na Vysoké 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo žádost paní M.H. o odstranění černé skládky na Vysoké z 
obecního pozemku p.č. 1183 a soukromého pozemku p. č. 406/2.   
 
Návrh usnesení 51: 
 
Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu k jednání s ředitelem ZD Morašice na odstranění skládky, 
v případě nedohody obec navrhne žadatelce spoluúčast na odstranění skládky  
 
Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: Leoš Bartheldi 

 
Usnesení č. 51 bylo schváleno. 

 
9. 

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 1/2019 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo obecně závaznou vyhlášku 1/2019 o nočním klidu. 
 

 
Návrh usnesení 52: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku 1/2019 o nočním klidu. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
 
Usnesení č. 52 bylo schváleno. 
 

 
 

10. 
Zastupování starosty v době nepřítomnosti 

 
Starosta obce  Daniel Nešpor pověřuje výkonem funkce starosty obce  místostarostu Pavla Pechance 
po dobu své nepřítomnosti z důvodu čerpání dovolené v termínech od 14.5.– 4. 6. a od               
28.6 -9.7.2019.   

 
11.  

                  Příspěvek na MAS Litomyšlsko 
 
Obecní zastupitelstvo projednalo příspěvek na MAS Litomyšlsko ve výši 5,- Kč na jednoho trvale 
žijícího obyvatele. Celková výše příspěvku pro MAS Litomyšlsko je  1.270,- Kč. 
 
Návrh usnesení č. 53:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek na MAS Litomyšlsko ve výši 5,- Kč na jednoho trvale 
žijícího obyvatele. Celková výše příspěvku pro MAS Litomyšlsko je 1.270,- Kč. 
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
 
Usnesení č. 53 bylo schváleno. 
 
 
 
 
 

 



12.  
Hranice pozemků p.č. 1115 a p.č. 3/6 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo zpřesnění a vytyčení nových hranic mezi místní komunikací ležící na 
p.č. 1115 a soukromým pozemkem p.č. 3/6. 
 
Návrh usnesení č. 54: 
 
Obecní zastupitelstvo schválilo zpřesnění a vytyčení nových hranic mezi místní komunikací ležící na 
p.č. 1115 a soukromým pozemkem p.č. 3/6. Náklady související se zpřesněním a vytyčením nových 
hranic bude hradit obec Javorník.  
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 54 bylo schváleno. 

 
13.  

Odkup nemovitosti ( vodárna v k.ú. Javorníček ) 
 

Na základě vypracovaného znaleckého posudku č. 556-4248/2018 ze dne 28.2.2019 obecní 
zastupitelstvo projednalo odkup stavby technického vybavení, bez čp/če umístěnou na pozemku st. 
p.č. 35, LV 238, to vše zapsané na LV č. 23 v k.ú. Javorníček oceněnou na částku 68.300,- Kč 
 
Návrh usnesení č. 55: 
 
Na základě vypracovaného znaleckého posudku č. 556-4248/2018 ze dne 28.2.2019 obecní 
zastupitelstvo schvaluje odkup stavby technického vybavení, bez čp/če umístěnou na pozemku st. 
p.č. 35, LV 238, to vše zapsané na LV č. 23 v k.ú. Javorníček oceněnou na částku 68.300,- Kč 
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení č. 55 bylo schváleno. 

                                       
                                      14. 

Dotační příležitosti MAS Litomyšlsko 
 

Starosta obce informoval zastupitele o následujících dotačních výzvách:  
 
OPŽP – ochrana a péče o přírodu a krajinu 
Ministerstvo zemědělství / POV – pořízení zemědělské techniky 
 

15. 
                Schválení smlouvy s GasNet, s.r.o. 

 
 
Obecní zastupitelstvo projednalo smlouvu č. 9419000666/2019/4000222542 s firmou GasNet, s.r.o. 
o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě 
budoucí nájemní. 
 
Návrh usnesení č. 56: 
 
Obecní zastupitelstvo schválilo smlouvu č. 9419000666/2019/4000222542 s firmou GasNet, s.r.o. o 
podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě 
budoucí nájemní. 
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 56 bylo schváleno. 



 
 

16. 
Český svaz včelařů – žádost o příspěvek 

 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo žádost o příspěvek pro Český svaz včelařů z Vysokého Mýta 
ve výši 2.000,- Kč. 
 
Návrh usnesení č. 57:  
 
Obecní zastupitelstvo schválilo žádost o příspěvek pro Český svaz včelařů z Vysokého Mýta 
ve výši 2.000,- Kč. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
 
Usnesení č. 57 bylo schváleno. 
 

17. 
Projednání nového provozního řádu hřiště 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo na návrh Romana Němce na změnu provozního řádu hřiště, která 
by měla zvýšit jeho využívání a podpořit sport.    
 
Návrh usnesení č. 58: 
 
Obecní zastupitelstvo schválilo nový provozní řád  
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: Leoš Bartheldi 

 
Usnesení č. 58 bylo schváleno. 

 
 

18. 
Informace starosty obce 

 
Jarní úklid obce proběhne v těchto termínech: v pátek 26.4. od 16-19 hod a v sobotu 27.4. od 9-12 
hod. 
 
Byly zadány následující práce firmě Elektro Jindra: instalace nového veřejného osvětlení na 
Lopatově, oprava veřejného osvětlení na Lopatově, instalace nových zásuvek v hasičárně, proměření 
zásuvek v kadeřnictví, oprava vánočního osvětlení. Oprava elektroinstalace v budově KZ po 
konzultaci s firmou Elektro Jindra proběhne v r. 2020. 
Byla provedena kontrola stavu lesa v majetku obce. 
Byly provedeny revize elektroinstalace v budově OÚ, veřejného osvětlení a hydrantů. 
Obec Javorník využije nabídku obce Zámrsk o spojení při žádání na využití dotací na zpracování 
pasportů obce. 
Starosta dále poděkoval M.K., V.K. a všem, kteří se podíleli na zvládnutí rekonstrukce a výměny 
vybavení v budově obecního úřadu. 
Další zasedání zastupitelstva obce bude 20. 6. 2019 od 18.00 hod. v budově obecního úřadu 
Javorník. 

 
19. 

Diskuze 
 

Roman Němec navrhuje zakoupení ochrany na sloupek na víceúčelovém hřišti obce a dále na 
prověření možnosti výsadby stromku v lese na „Strnadkou“. 
Věra Němcová sdělila, že zájezd na Orlí hnízdo je obsazen, dále že 15.6. 2019 bude obce pořádat 
naučný pochod pro děti. 



M.K. poděkoval obci Javorník za výměnu vrat v hasičské zbrojnici. 
J. B.  podal vysvětlení k činnosti zásahové jednotky obce při zahoření po pálení větví pod 
energovodem.  

 
 

 
 
Zapsal: Pechanec Pavel                                                   Starosta obce: Nešpor Daniel 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 25. 04. 2019 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
 
Jiří Klát 
 
 
Věra Němcová 


