
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorník č.5/2019, konaného dne 05.09.2019       
v 18.00  hodin 

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

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

   3.  Schválení programu 
   4.  Schválení metodiky prodeje stavebních parcel a vzoru kupní smlouvy 
   5.  Koupě pozemků 362, 363, 832/9, 832/14, 832/15 
   6.  Zápis kontrolního výboru 
   7.  Dotace z Programu obnovy venkova – oprava kuchyně v budově KZ 
   8   Dotace z programu obnovy venkova - Konzum     
   9.  Prodej části obecního pozemku p.č. 260/1 

                                 10.  Žádost o podporu – Linka bezpečí 
   11.  Nákup párty stanu 
   12.  Napojení vodovodního řádu k parcelám p.č. 341/9, 341/10, 341/11, 

341/12 
  13. Žádost pana I.F. 
  14. Žádost SDH Javorník o spolufinancování náhradních dílů stříkačky 

   15. Prodej obecních pozemků p.č. 341/9, 341/10, 341/11, 341/12 
   16. Projektová dokumentace-napojení stavebních parcel na vodovodní síť 
   17. Schválení dotace na požární techniku a věcné vybavení požární ochrany 
   19. Informace starosty obce 
  20. Diskuze 
   

 
 

1. 
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

 
Návrh usnesení 71: 
 
Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu, kterými jsou Roman Němec a Jiří Klát  
a zapisovatelem Pavel Pechanec. 
 
 
Výsledek hlasování : Pro: 7     Proti: 0    Zdrželi se:   0 
 
Usnesení č. 71 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. 05/2019 
o návrhu programu zasedání zastupitelstva obce bylo hlasováno. 
 
Návrh usnesení 72:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva obce.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 4  Proti: Němec Roman, Němcová Věra, Klát Jiří  Zdrželi se:  0 



 
Usnesení číslo 72 bylo schváleno. 
 

4. 
                       Schválení metodiky prodeje stavebních parcel a vzoru kupní smlouvy 
 
Obecní zastupitelstvo projednalo metodiku prodeje stavebních parcel a vzor kupní smlouvy. 
 
Návrh usnesení 73:  
 
Obecní zastupitelstvo schválilo metodiku prodeje stavebních parcel a vzor kupní smlouvy (metodika 
prodeje stavebních parcel a vzor kupní smlouvy jsou přílohou zápisu a budou vyvěšeny na úřední 
desce obce). 
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
 
Usnesení číslo 73 bylo schváleno 
 
 

5. 
Koupě pozemků 362, 363, 832/9, 832/14, 832/15 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo nabídku paní B.D. na odprodej pozemků p.č. 362, 363, 832/9, 
832/14, 832/15 v k.ú. Javorník u Vysokého Mýta o celkové výměře 2.415 m2 v ceně 15 Kč/m2. 
Vypracování kupní smlouvy, ověření podpisů a úhradu správního poplatku hradí prodávající. 
 
 
Návrh usnesení 74:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje nabídku paní B.D. na odprodej pozemků p.č. 362, 363, 832/9, 
832/14, 832/15 v k.ú. Javorník u Vysokého Mýta o celkové výměře 2.415 m2 v ceně 15 Kč /m2. 
Vypracování kupní smlouvy, ověření podpisů a úhradu správního poplatku hradí prodávající. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: Bartheldi Leoš  Zdrželi se:  0  
 
 
Usnesení číslo 74 bylo schváleno 

6.  
                                                       Zápis kontrolního výboru 
 
Starosta obce vysvětlil zastupitelům a občanům obce rozdíl mezi cenami schválenými a 
fakturovanými u usnesení č. 40 a 42.  

 
7. 

Dotace z Programu obnovy venkova – oprava kuchyně v budově KZ 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo využití dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v 
rámci Programu obnovy venkova na r. 2020 na novou elektroinstalaci v kuchyni a rekonstrukci 
kuchyně (nákup vybavení) v budově kulturního zařízení. 
 
Návrh usnesení 75: 
 
Obecní zastupitelstvo schválilo využití dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci 
Programu obnovy venkova na r. 2020 na novou elektroinstalaci v kuchyni a rekonstrukci kuchyně  
( nákup vybavení ) v budově kulturního zařízení. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení číslo 75 bylo schváleno. 



 
8. 

Dotace z Programu obnovy venkova - Konzum 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo využití dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v 
rámci Programu obnovy venkova na r. 2020 na podporu provozu prodejny Konzum. 
 
 
Návrh usnesení 76: 
 
Obecní zastupitelstvo schválilo využití dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci 
Programu obnovy venkova na r. 2020 na podporu provozu prodejny Konzum. 
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 

 
Usnesení číslo 76 bylo schváleno. 

 
9. 

          Prodej části obecního pozemku p.č. 260/1 
 
Obecní zastupitelstvo projednalo prodej nově vzniklého obecního pozemku p. č. 260/7 o výměře 111 
m2, (původní číslo parcelní 260/1), dle geometrického plánu č. 232-131/2019 v ceně 10,- Kč/m2. 
Náklady na pořízení geometrického plánu budou rozděleny poměrnou částí mezi prodávajícího a 
kupujícího. 
 
Návrh usnesení 77:  
 
Obecní zastupitelstvo schválilo prodej nově vzniklého obecního pozemku p. č. 260/7 o výměře 111 
m2, (původní číslo parcelní 260/1), dle geometrického plánu č. 232-131/2019 v ceně 10,- Kč/m2. 
Náklady na pořízení geometrického plánu budou rozděleny poměrnou částí mezi prodávajícího a 
kupujícího. 
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 77 bylo schváleno 
 

10. 
                                                 Žádost o podporu – Linka bezpečí 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo žádost o podporu na Linku bezpečí ve výši 3.000,- Kč. 
 
Návrh usnesení 78: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje žádost o podporu na Linku bezpečí ve výši 3.000,- Kč 
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0  
 
Usnesení číslo 78 bylo schváleno 

 
 

11.  
                           Nákup párty stanu 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo nákup nůžkového párty stanu Small Hexagon 3 x 4,5 m v ceně 
13.980,- Kč. Kvůli rozdílným názorům zastupitelů byl nákup stanu odložen a jedno z příštích 
zasedání. 
 
 



12. 
Napojení vodovodního řádu k parcelám p.č. 341/9, 341/10, 341/11, 341/12 

 
Na základě jednání s VAK Vysoké Mýto s.r.o. a firmou BKN obecní zastupitelstvo projednalo napojení  
obecních parcel p.č. 341/9, 341/10, 341/11, 341/12 z čerpací stanice p.č. st. 227. Důvodem  
změny napojení je nedostatečný tlak ze zásobního řádu LT 150 z protilehlé strany komunikace. 
  
Návrh usnesení 79: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje napojení obecních parcel p.č. 341/9, 341/10, 341/11, 341/12 
z čerpací stanice p.č. st. 227. Důvodem změny napojení je nedostatečný tlak ze zásobního řádu LT 
150 z protilehlé strany komunikace. Náklady na projektovou dokumentaci a zemní práce hradí obec 
Javorník. Náklady spojené s intastalací vodovodního řádu a veškerými technologiemi hradí VAK 
Vysoké Mýto s.r.o. 

 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 79 bylo schváleno 
 

13. 
Žádost pana I.F. 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo žádost pana I.F. o pronájem bývalé kuchyně a jídelny v kulturním 
zařízení. Starosta obce žadatele seznámil s aktuálním stavem kuchyně a plánem rekonstrukce v r. 
2020. Žádost byla zaevidována.  

 
14.  

Žádost SDH Javorník o spolufinancování náhradních dílů stříkačky 
 

Obecní zastupitelstvo znovuprojednalo žádost SDH Javorník o spolufinancování náhradních dílů 
motoru stříkačky PS 12.  
 
Návrh usnesení 80: 
 
Obecní zastupitelstvo schválilo žádost SDH Javorník o spolufinancování náhradních dílů motoru 
stříkačky PS 12 ve výši 19.913,- Kč 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení číslo 80 bylo schváleno. 
 
Tímto se ruší usnesení č. 70 

 
                                        15.  
Prodej obecních pozemků p.č. 341/9, 341/10, 341/11, 341/12 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo záměr prodeje obecních pozemků p. č. 341/9, 341/10, 341/11, 
341/12 o celkové výměře 3.856 m2 v k.ú. Javorník u Vysokého Mýta. Zájemci o koupi pozemku 
mohou podávat své žádosti od doby vyvěšení záměru o prodeji pozemků na úřední desce obce do 
31. 12. 2019. 
 
Návrh usnesení 81: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr prodat obecní pozemky p.č. 341/9, 341/10, 341/11, 341/12 o 
celkové výměře 3.856 m2  v k.ú. Javorník u Vysokého Mýta. Záměr o prodeji bude vyvěšen na úřední 
desce obce. Zájemci o koupi pozemku mohou podávat své žádosti od doby vyvěšení záměru o 
prodeji pozemků na úřední desce obce do 31. 12. 2019. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení číslo 81 bylo schváleno. 



 
                                        16. 
                 Zpracování projektové dokumentace 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo zpracování projektové dokumentace na investici napojení obecních 
pozemků p.č. 341/9, 341/10, 341/11, 341/12 v k.ú. Javorník u Vysokého Mýta firmou BKN s.r.o. 
Cenová nabídka je přílohou zápisu. 
 
 Návrh usnesení 82: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje zpracování projektové dokumentace na investici napojení obecních 
pozemků p.č. 341/9, 341/10, 341/11, 341/12 v k.ú. Javorník u Vysokého Mýta firmou BKN s.r.o. 
Cenová nabídka je přílohou zápisu. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: Němec Roman 

 
Usnesení číslo 82 bylo schváleno. 

 
                                        17.  
       Schválení dotace z rozpočtu Pardubického kraje 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje, dotace na požární 
techniku a věcné vybavení požární ochrany. 
 
 
Návrh usnesení 83: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje, dotace na požární 
techniku a věcné vybavení požární ochrany. Jedná se o nákup 2 ks zásahových obleků pro jednotku 
SDH obce. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 

 
Usnesení číslo 83 bylo schváleno. 

 
18. 

Informace starosty obce 
 

Starosta obce informoval o nákupu motorové řetězové pily Husqvarna 450 e-series v ceně 12.546,- 
Kč. Osobou odpovědnou za údržbu a servis byl určen V. L.  
 
Požádal majitele psů a nebo osoby, které psy doprovází, aby dbaly na čistotu v obci a uklízeli 
z veřejného prostranství exkrementy po svých psech. 
 
Firmou BKN byl vyhotoven projekt na zasíťování obecních pozemků a předán stavebnímu úřadu ve 
Vys. Mýtě. Stavební úřad vyzval firmu BKN k opravě a doplnění projektu. 
 
Díky vyšší alokaci u dotace na pořízení vrat v rámci projektu Malý Leader, MAS Litomyšlsko poslalo 
dodatek ke smlouvě a provedlo dodatečnou platbu na účet obce ve výši 11.705,- Kč. 
 
V listopadu bude vyhlášena nová dotace na r. 2020 Malý Leader. Starosta navrhuje dotaci využít na  
pořízení nových vrat do garáže a skladu v budově  OÚ.  
 
Obec splnila bodové ohodnocení u dotace na pořízení malotraktoru. 
 
 
 
 
  
 
 



19. 
Diskuze 

 
Bartheldi Leoš poděkoval za pomoc při nakládání nebezpečného odpadu panu J.J., V.L. a P.P. 
Dále připomněl svůj postoj k uvádění cen do  zápisů ze zasedání. 
Starosta SDH J.B. poděkoval zastupitelům za opravu hasičské zbrojnice. 
K.Š. přednesla myšlenku na  zakoupení dataprojektoru a plátna, za účelem promítání obecních akcí a 
akcí SDH a  sportovního klubu. 
Němec Roman přednesl připomínku k dodržování zákazu přespávání v budově kulturního zařízení 
Javorník.  
Němcová Věra informovalo o blízkosti termínu konání zájezdu na Orlí hnízdo. 
 
 
 
Zapsal: Pechanec Pavel                                                   Starosta obce: Nešpor Daniel 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 09. 09. 2019 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Roman Němec 
 
 
Jiří Klát 


