
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorník č.7/2019, konaného dne 19.12.2019       
v 18.00  hodin 

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

   3.  Schválení programu 
   4.  OZV komunální odpad 
   5.  OZV o místním poplatku ze psů 
   6.  OZV užívání veřejného prostranství 
   7.  Prodej obecního pozemku p.č. 227/2 
   8.  Hospodaření obce k 30.11.2019 
   9.  Schválení rozpočtu na r. 2020 
 10.  Beseda s důchodci 
 11.  Sport o Vánocích 
 12.  Plán preventivně výchovné činnosti na r. 2020  
 13.  Vánoční kapřík 
 14.  Vklad vodojemu Javorník do majetku společnosti VAK s.r.o. 
 15.  Projednání stavu požární ochrany v obci 
 16.  Žádost p. R.P. 
 17.  Příspěvek na Mikroregion Vysokomýtsko 
 18.  OZV - Požární řád obce 
 19.  Rozhodnutí 1/2019 
 20.  Charita Nové Hrady  
 21.  Informace starosty obce 
 22.  Diskuze  

 
1. 

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
 
Návrh usnesení 94: 
 
Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu, kterými jsou Leoš Bartheldi a Jiří Klát  
a zapisovatelem Pavel Pechanec. 
 
 
Výsledek hlasování : Pro: 6     Proti: 0    Zdrželi se:   0 
 
Usnesení č. 94 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. 07/2019 
o návrhu programu zasedání zastupitelstva obce bylo hlasováno. 
 
Návrh usnesení 95:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva obce.  
 
Výsledek hlasování: Pro:6     Proti: 0    Zdrželi se:   0 
 
Usnesení číslo 95 bylo schváleno. 



 
 

4. 
OZV komunální odpad 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo novou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 
 
Návrh usnesení 96: 
 
Obecní zastupitelstvo schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 5  Proti: 0  Zdrželi se:  Leoš Bartheldi 
 
Usnesení číslo 96 bylo schváleno 
 
 

5. 
                 OZV o místním poplatku ze psů 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo novou Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku ze 
psů. 
 
Návrh usnesení 97: 
 
Obecní zastupitelstvo schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku ze  
Psů. 
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 97 bylo schváleno 

 
 
 

6.  
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo novou Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství. 
 
Návrh usnesení 98: 
 
Obecní zastupitelstvo schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 

 
Usnesení číslo 98 bylo schváleno. 
 

 
 
 
 
 
 
 



7. 
Prodej obecního pozemku 227/2 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo prodej obecního pozemku p. č. 227/2 o celkové výměře  
18 m2 v k.ú. Javorník u Vysokého Mýta v ceně 50 kč/m2. 
 
Návrh usnesení 99: 
 
Obecní zastupitelstvo schválilo prodej obecního pozemku p.č. 227/2 o celkové výměře 18 m2  v k.ú. 
Javorník u Vysokého Mýta v ceně 50 kč/m2. Náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení číslo 99 bylo schváleno 

 
 

8. 
Hospodaření obce k 30.11.2019 

 
Starosta obce požádal předsedu finančního výboru pana Jiřího Kláta, aby seznámil zastupitele s 
hospodařením obce k 30.11. 2019. 
 
 
Příjmy:  3.981.647,- Kč 
 
Výdaje:  2.576.362,- Kč  
 
 
                                                                      9.  

Schválení rozpočtu na r. 2020 
 
Obecní zastupitelstvo projednalo rozpočet na rok 2020.  
 
Příjmy: 5.310.000,- Kč 
Výdaje: 6.394.000,- Kč 
Financování: 1.084.000,- Kč 
 
Závazným ukazatelem pro sledování rozpočtu jsou paragrafové příjmy a paragrafové výdaje  
dle zákona č. 205/200 Sb. v platném znění. 
 
Návrh usnesení 100:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2020. 
 
Závazným ukazatelem pro sledování rozpočtu jsou paragrafové příjmy a paragrafové výdaje  
dle zákona č. 205/200 Sb. V platném znění. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 100 bylo schváleno 
 
 
 
                                                                    10. 

Beseda s důchodci 
 

Beseda s důchodci se bude konat v sobotu dne 25.1. 2020 na sále v Kulturním zařízení od 15 hod. 
 
 
 
 



11. 
Sport o Vánocích 

 
Obec Javorník ve spolupráci s SK Javorník připravila pro občany obce sportovní program (viz. 
příloha). 
 

12. 
Plán preventivně výchovné činnosti na r. 2020 

 
Obec Javorník zpracovala plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany na r. 2020. 
 
Návrh usnesení 101:  
 
Obecní zastupitelstvo schválilo plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany na      
r. 2020. 
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 101 bylo schváleno 
 

13. 
Vánoční kapřík 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo žádost Svépomocného spolku Javorník o bezplatný pronájem  
budovy kulturního zařízení kde se bude dne 21.12.2019 od 17.00 hod. konat tradiční setkání občanů 
obce se zpíváním vánočních koled. 
 
Návrh usnesení 102: 
 
Obecní zastupitelstvo schválilo žádost Svépomocného spolku Javorník o bezplatný pronájem  
budovy kulturního zařízení.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 102 bylo schváleno 
 

 
 

14. 
Vklad vodojemu Javorník do majetku společnosti VAK s.r.o. 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo vklad pozemku parcelní číslo st. 35 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je stavba technického vybavení bez čp/č.ev. (vodojem Javorník), evidovaného na LV 238 pro 

katastrální území Javorníček a obec Libecina do společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 

25923099, se sídlem Čelakovského 6, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto. 

 
Návrh usnesení 103: 
 
Obecní zastupitelstvo schválilo vklad pozemku parcelní číslo st. 35 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je stavba technického vybavení bez čp/č.ev. (vodojem Javorník), evidovaného na LV 238 pro 

katastrální území Javorníček a obec Libecina do společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 

25923099, se sídlem Čelakovského 6, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto. 

 
Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 

 
Usnesení číslo 103 bylo schváleno. 



 
 
 

15. 
Projednání stavu požární ochrany v obci 

 
Místostarosta Pavel Pechanec seznámil zastupitele se stavem požární ochrany v obci.  
Dne 4. 11. 2019 proběhla v obci kontrola z HZS Pardubického kraje na úseku požární ochrany, 
s výsledem bez zásadních nedostatků, drobnosti již odstraněny. 
Byl realizován nákup 2 ks zásahových obleků v celkové ceně 13.400,-. Výše dotace činila 9.380,-Kč. 
Proběhla revize hydrantů v obci. 
Proběhlo školení velitele a zástupce velitele JSDH obce. Dále proběhlo školení 2 strojníků JSDH obce. 
Obec hradila refundace mezd účastníků školení. 
Byla podána žádost o dotaci na nákup 2 párů zásahové obuvi pro JSDH obce. V současné době má 8 
členů JSDH obce zásahové obleky. 
 
 

16 
Žádost p. R.P. 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo žádost p. R.P. o opravu poškozeného úseku veřejné komunikace na 
Lopatově na p.č. 1143/3. 
 
Návrh usnesení104: 
 
Obecní zastupitelstvo schválilo žádost p. R.P. o opravu poškozeného úseku veřejné komunikace na 
Lopatově na p.č. 1143/3. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení číslo 104 bylo schváleno 

 
17. 

Příspěvek na Mikroregion Vysokomýtsko 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo příspěvek pro Mikroregion Vysokomýtsko ve výši 15,- Kč 
na jednoho trvale žijícího obyvatele.  
Návrh usnesení 105:  
 
Obecní zastupitelstvo schválilo příspěvek pro Mikroregion Vysokomýtsko ve výši 15,- Kč na jednoho 
trvale žijícího obyvatele.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
 
Usnesení číslo 105 bylo schváleno 

 
18. 

OZV – Požární řád 
 

Podle § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární 
ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
zákona č. 313/2002 Sb., schvaluje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhlášku – č. 5/2019 - 
Požární řád obce.   
 
Návrh usnesení 106:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku – č. 5/2019 - Požární řád obce.   
 
 



Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
 
Usnesení číslo 106 bylo schváleno 

 
 

19. 
 

Rozhodnutí 1/2019 
 
Obecní zastupitelstvo projednalo nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev 
územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů. 
 
Měsíční odměny podle tohoto nařízení budou poskytnuty členům zastupitelstva od 1.1.2020. 
 
Návrh usnesení 107: 
 
Zastupitelstvo obce Javorník stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za 
měsíc v následujících částkách: 
 
Starosta: 13.145,- Kč 
Místostarosta: 11.835,- Kč 
Předseda výboru: 2.410,- Kč 
Člen výboru/komise: 1.100,- Kč 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se:  0  
 
Usnesení číslo 107 bylo schváleno 

 
20. 

Charita Nové Hrady 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo žádost o poskytnutí finančního daru charitě Nové Hrady na úhradu 
provozních nákladů poskytovaných sociálních služeb. 
 
Návrh usnesení 108:  
 
Obecní zastupitelstvo schválilo finanční dar Charitě Nové Hrady ve výši 5.000,- Kč 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 108 bylo schváleno 

 
21. 

Informace starosty obce 
 
Starosta obce informoval zastupitele, že bylo naistalováno vánoční osvětlení a bylo opraveno veřejné 
osvětlení na Lopatově. 
 
Starosta obce informoval zastupitele o vyjádření stavebního úřadu ohledně žádosti o změnu ÚP.  
 
Cena vodného  
od 1.1.2020…..39,13,- Kč/m3 včetně 15% DPH  
od 1.5.2020…..37,43,- Kč/m3 včetně 10% DPH 

 
Starosta informoval zastupitele o možnosti pořízení leteckých fotografií obce dronem. Dále 
informoval o personální situaci v místní prodejně Konzum. 
Firma SAPA začne v lednu provádět opravu vodovodního řadu od kurtů směrem k vodárně u 
Džbánova. Budou využívat veřejné prostranství u tenisových kurtů. 
 
 



22. 
Diskuze 

 
Roman Němec vznesl dotaz na situaci ohledně obecního kronikáře. 
Leoš Bartheldi informoval, že sběrný dvůr je uzamčen, klíče jsou u něho a na obecním úřadě. 
I.F. vznesl dotaz na řešení dopravní situace od sběrného dvora na Milotín. Vypracuje návrh na řešení 
a předloží k posouzení. 
M.K. navrhl dokoupení 2 ks rychlovarných konvic do kulturního zařízení a do společenské místnosti 
na obecním úřadě. Dále navrhl zaslat upozornění na SÚS Pardubického kraje ohledně hrbů na silnici 
Javorník – Džbánov. Navrhuje omladit, prořezat thúje u dolního rybníka. 
 
                                
 
 
Zapsal: Pechanec Pavel                                                   Starosta obce: Nešpor Daniel 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 19. 12. 2019 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                         
 
 
Leoš Bartheldi 
 
 
Jiří Klát 


