
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorník č.4/2019, konaného dne 20.06.2019       
v 18.00  hodin 

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

Věra  
Nepřítomen: Klát Jiří    
                
 
    Program zasedání:    1.  Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
                                   2.  Přečtení zápisu z minulého zasedání 

   3.  Schválení programu 
   4.  Schválení dotace - Konzum 
   5.  Schválení dotace – oprava budovy  OÚ a nákup vybavení                    
   6.  Koupě pozemků p.č. 832/6, 831/1, 362, 363, 832/9, 832/14, 832/15  
   7.  Nabídka p. Kučery         
   8.  Rozpočtové opatření 3/2019 

                                  9.   Závěrečný účet obce za r. 2018 
   10.  Český červený kříž - žádost 
  11. Valná hromada VAK Vysoké Mýto 
  12. Výkup části pozemku p.č. 252/3 a p.č. 253/3 
  13. Prodej části obecního pozemku p.č. 260/1 
  14. Odkup nemovitosti ( vodárna v k.ú. Javorníček ) 
  15. Žádost SDH Javorník o spolufinancování náhradních dílů stříkačky  
  16. Informace starosty obce 
  17. Diskuze 

 
 

1. 
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

 
Návrh usnesení 59: 
 
Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu, kterými jsou Leoš Bartheldi a Leona Severová  
a zapisovatelem Pavel Pechanec. 
 
 
Výsledek hlasování : Pro: 6     Proti: 0    Zdrželi se:   0 
 
Usnesení č. 59 bylo schváleno. 
 
                                                                 

2. 
Přečtení zápisu z minulého zasedání 

 
Leona Severová přečetla zápis z minulého zasedání. K zápisu nebyly připomínky. 

 
 

3. 
Schválení programu 

 
Starosta obce přednesl návrh programu obecnímu zastupitelstvu na zasedání č. 04/2019 
o návrhu programu zasedání zastupitelstva obce bylo hlasováno. 
 
Návrh usnesení 60:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva obce.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 60 bylo schváleno. 



 
 

 
4. 

Schválení dotace na Konzum 
 
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo dotaci „ Provoz prodejny Konzum“ v rámci 
Programu obnovy venkova z Pardubického kraje ve výši 63.000,- Kč. 
 
 
Návrh usnesení 61:  
 
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo dotaci „ Provoz prodejny Konzum“ v rámci 
Programu obnovy venkova z Pardubického kraje ve výši 63.000,- Kč. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
 
Usnesení číslo 61 bylo schváleno. 
 
 

5. 
Schválení dotace – oprava budovy OÚ a nákup vybavení 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo dotaci “ Oprava budovy OÚ a nákup vybavení“ 
v celkové výši 100.000 Kč v rámci Programu obnovy venkova z Pardubického kraje. 
 
Návrh usnesení 62:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje dotaci  “ Oprava budovy OÚ na nákup vybavení“ 
v celkové výši 100.000 Kč v rámci Programu obnovy venkova z Pardubického kraje. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se:  0  
 
 
Usnesení číslo 62 bylo schváleno. 
 
 

 
6.  

 
Koupě pozemků p.č. 832/6, 831/1, 362, 363, 832/9, 832/14, 832/15 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo nabídku paní B.D. na odprodej pozemků p.č. 832/6, 831/1, 362, 
363, 832/9, 832/14, 832/15 v k.ú. Javorník u Vysokého Mýta o celkové výměře 3.127 m 2 v ceně 15 
Kč / m2. Vypracování kupní smlouvy, ověření podpisů a úhradu správního poplatku hradí prodávající. 
Starosta obce nevrhuje koupit pozemky č. 832/6 a 831/1. 
 
Návrh usnesení 63: 
 
Obecní zastupitelstvo schválilo nabídku paní B.D. na odprodej pozemků p.č. 832/6 a 831/1v k.ú. 
Javorník u Vysokého Mýta v ceně 15 Kč / m2. Vypracování kupní smlouvy, ověření podpisů a úhradu 
správního poplatku hradí prodávající. 
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení číslo 63 bylo schváleno. 

 
 
 



 
 

7. 
Nabídka p. Kučery 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo nabídku p. Kučery na následující práce v hasičské zbrojnici: 
zhotovení betonové podlahy, oprava vnitřních omítek a nájezd ze zámkové dlažby k vratům zbrojnice 
v ceně 53.405,- Kč. 
 
Návrh usnesení 64: 
 
Obecní zastupitelstvo schválilo nabídku p. Kučery na následující práce v hasičské zbrojnici: zhotovení 
betonové podlahy, oprava vnitřních omítek a nájezd ze zámkové dlažby k vratům zbrojnice v ceně 
53.405,- Kč. 
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 

 
Usnesení číslo 64 bylo schváleno. 

 
8. 

 
Rozpočtové opatření 3/2019 

 
Starosta obce informoval zastupitele o rozpočtové změně. 
 
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 3/2019 ( viz. příloha ).   
 
 

 
9. 

Závěrečný účet obce za r. 2018 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet obce za r. 2018. 
 
Návrh usnesení 65:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za r. 2018 včetně 
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2018 bez výhrad. 
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 65 bylo schváleno. 

 
10.  

                  Český červený kříž - žádost 
 
Obecní zastupitelstvo projednalo žádost oblastního spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí 
o dotaci na nutnou rekonstrukci budovy OS ČČK. Starosta navrhl dotaci ve výši 1.000,- Kč. 
 
Návrh usnesení 66:  
 
Obecní zastupitelstvo schválilo žádost oblastního spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí 
o dotaci na nutnou rekonstrukci budovy OS ČČK. Ve výši 1.000,- Kč.  
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
 
Usnesení číslo 66 bylo schváleno. 



 
11. 

Valná Hromada VAK Vysoké Mýto 
 

Dne 22.05.2019 se konala valná hromada VAK Vysoké Mýto s.r.o. v Českých Heřmanicích. Starosta 
obce seznámil zastupitele obce s tím, zisk společnosti byl v r. 2018 ve výši 4.455.499,- Kč. Bylo 
provedeno schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky za r. 2018. 
 

 
12. 

Výkup části pozemku p.č. 252/3 a p.č. 253/3 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo výkup části pozemku p.č. 252/3 a p.č. 253/3 v k.ú. Javorník u 
Vysokého Mýta v ceně 10,- Kč. Bude vypracován geometrický plán. Náklady na vypracování 
geometrického plánu hradí obec. 
 
Návrh usnesení 67:  
 
Obecní zastupitelstvo schválilo výkup části pozemku p.č. 252/3 a p.č. 253/3 v k.ú. Javorník u 
Vysokého Mýta v ceně 10,- Kč/m2. 
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
 
Usnesení číslo 67 bylo schváleno. 

 
13. 

Prodej části obecního pozemku p.č. 260/1 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 260/1 v k.ú. Javorník u 
Vysokého Mýta. Bude vypracován geometrický plán. Náklady s vypracováním geometrického plánu 
budou rozděleny mezi kupujícího a prodávajícího. 
 
Návrh usnesení 68: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr prodat část obecního pozemku p.č. 260/1 v k.ú. Javorník u 
Vysokého Mýta. Záměr o prodeji bude vyvěšen na úřední desce. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení číslo 68 bylo schváleno. 

 
14. 

Odkup nemovitosti ( vodárna v k.ú. Javorníček ) 
 

Na základě vyjádření Ministerstva financí 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 v účetní hodnotě 137.600,-  Kč + 23.000,- za znalecký posudek. 
 
Návrh usnesení č. 69: 
 
Na základě vyjádření Ministerstva financí obecní zastupitelstvo schválilo 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 v účetní hodnotě 137.600,-  Kč + 23.000,- za znalecký posudek. Obecní zastupitelstvo 
ruší usnesení č. 55. 
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení č. 69 bylo schváleno. 



 
15. 

Žádost SDH Javorník o spolufinancování náhradních dílů stříkačky 
 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo žádost SDH Javorník o spolufinancování náhradních dílů motoru 
stříkačky PS 12 ve výši cca do 20.000,- Kč. 
 
Návrh usnesení 70: 
 
Obecní zastupitelstvo schválilo žádost SDH Javorník o spolufinancování náhradních dílů motoru 
stříkačky PS 12, obec Javorník uhradí 50% nákladů na náhradní díly. 
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení číslo 70 bylo schváleno. 

 
 

16. 
Informace starosty obce 

 
Byla podána žádost na SZIF na pořízení malotraktoru. Spoluúčast obce při získání dotace je 50%. 
Byl opraven žlab a svod na letní jídelně. 
Byl proveden nátěr plechové střechy na letní jídelně. 
Byla zasklená větračka v tělocvičně v budově KZ. 
 
Firma BKN obdržela souhlasná stanoviska příslušných orgánů a projektovou dokumentaci na 
zasíťování obecních pozemků předá stavebnímu úřadu ve Vysokém Mýtě k vydání stavebního 
povolení. 
 
Firma Elektro Jindra provedla instalaci zásuvek v hasičské zbrojnici, garáži a ve skladu v budově OÚ. 
 
Starosta obce informoval zastupitele, že projevil zájem zapojit se společně s ostatními obcemi 
Mikroregionu Vysokomýtsko do projektu na dotační tituly tvorby pasportů a strategických 
dokumentů.   
 
Na základě geometrického plánu byla na stavební úřad ve Vys. Mýtě podána žádost o rozdělení 
obecních pozemků na jednotlivé stavební parcely.   
Informuje, že došlo k poruše nového výčepního zařízení, bylo odesláno na reklamaci. 
Termíny svozu nebezpečného odpadu 4.9. a 4.11. 2019. 
 
Další zasedání zastupitelstva obce bude 05. Září 2019 od 18.00 hod. v budově obecního úřadu 
Javorník. 
 

 
17. 

Diskuze 
 

Věra Němcová přednesla návrh na zhotovení rozcestníků po obci a dotazuje se na možnost 
reklamace venkovního pingpongového stolu ve sportovním areálu. 
K.Š. se dotazuje na možnost zřízení sousedské knihovny, zjistí možné náklady a zhotovitele a 
předloží zastupitelstvu. 
Leoš Bartheldi informoval o možnosti využití kominických služeb, zájemci se budou hlísit na obecním 
úřadu. 
J.B. navrhuje nákup stanu pro využití obce, SDH a sportovního klubu. Bude se řešit. 
B.B. poděkovala za spolupráci Farmy Brůna a obce a dotazovala se na situaci ohledně vybudování 
nové cesty dle jejich žádosti. Starosta podal informaci ohledně stavu řešení žádosti. 
M.K. dotazoval na nutnost doplnění písku na povrch ve sportovním areálu. Starosta bude 
kontaktovat zhotovitele.  

 



 
 
 
 
 
Zapsal: Pechanec Pavel                                                   Starosta obce: Nešpor Daniel 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 20. 06. 2019 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Leoš Bartheldi 
 
 
Leona Severová 


