
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorník č.1/2020, konaného dne 06.02.2020 v 
18.00  hodin 

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

   3.  Schválení programu 
   4.  Prodej obecního pozemku p.č. 341/12 
   5.  Prodej obecního pozemku p. č.341/11  
   6.  Prodej obecního pozemku p.č. 341/10        
   7.  Rozpočtové opatření 7/2019          
   8.  Zpráva předsedy inventarizační komise 
   9. Spotřeba el. energie za r. 2019 
  10. Dotace na pořízení obecního automobilu 
  11. Nabídka firmy JM Demicarr – údržba umělého trávníku 
  12. Informace starosty obce  
  13. Diskuze 
 

 
1. 

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
 
Návrh usnesení 109: 
 
Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu, kterými jsou Roman Němec a Leona Severová 
a zapisovatelem Pavel Pechanec. 
 
 
Výsledek hlasování : Pro: 6     Proti: 0    Zdrželi se:   0 
 
Usnesení č. 109 bylo schváleno. 
 
                                                                          2. 

Přečtení zápisu z minulého zasedání 
 

Daniel Nešpor přečetl zápis z minulého zasedání. K zápisu nebyly připomínky. 
 

3. 
Schválení programu 

 
Starosta obce přednesl návrh programu obecnímu zastupitelstvu na zasedání č. 01/2020 
o návrhu programu zasedání zastupitelstva obce bylo hlasováno. 
 
Návrh usnesení 110:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva obce.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 110 bylo schváleno. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



4. 
Prodej obecního pozemku p.č. 341/12 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo prodej obecního pozemku p.č. 341/12 v k.ú. Javorník u Vysokého 
Mýta o celkové výměře 1.051 m2. 
Před hlasováním vystoupil zastupitel Pavel Pechanec a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o 
obcích a zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů oznámil, že k tomuto projednávanému bodu jednání 
má osobní vztah a je ve střetu zájmů. Jedním z žadatelů o koupi pozemku je osoba blízká. 
 
Návrh usnesení 111: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 341/12 v k.ú. Javorník u Vysokého 
Mýta o celkové výměře 1.051 m2, v celkové ceně 388.870,- Kč P. P. a V. Č.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se: Pavel Pechanec 

 
Usnesení číslo 111 bylo schváleno. 
 

5. 
Prodej obecního pozemku p. č. 341/11 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo prodej obecního pozemku p.č. 341/11 v k.ú. Javorník u Vysokého 
Mýta o celkové výměře 985 m2. 
 
 
Návrh usnesení 112: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 341/11 v k.ú. Javorník u Vysokého 
Mýta o celkové výměře 985 m2, v celkové ceně 364.450,- Kč T. M.    
 
Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 

 
Usnesení číslo 112 bylo schváleno. 

 
 

6. 
 

Prodej obecního pozemku p. č. 341/10 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo prodej obecního pozemku p.č. 341/10 v k.ú. Javorník u Vysokého 
Mýta o celkové výměře 932 m2. 
 
 
Návrh usnesení 113: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 341/10 v k.ú. Javorník u Vysokého 
Mýta o celkové výměře 932 m2 v celkové ceně 344.840,- Kč T. K. a V. M.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 

 
Usnesení číslo 113 bylo schváleno. 
 

7. 
Rozpočtové opatření 7/2019 

 
Starosta obce informoval zastupitele o rozpočtové změně. 
 
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 7/2019 (viz. příloha ).   
 

 
 



8. 
Zpráva předsedy inventarizační komise 

 
Předseda inventarizační komise Roman Němec přednesl zprávu o provedení inventarizace majetku 
obce k 31.12.2019. Nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi stavem fyzickým a účetním. Byl vyřazen 
majetek v účetní hodnotě 70.127,05 Kč.  
 
Inventura byla provedena v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění. 
 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.  
 

9. 
Spotřeba el. energie za r. 2019 

 
Starosta obce informoval zastupitele obce o spotřebě elektrické energie za rok 2019. 

 
Veřejné osvětlení Javorník      17.457 kWh    60.054 Kč 
Veřejné osvětlení Vysoká           1198 kWh     5.988 Kč 
Rybník                                         12 kWh     2.887 Kč 
Kulturní zařízení                          902 kWh     8.364 Kč 
Obecní úřad                                908 kWh   10.167 Kč 
 
Celkem 87.460,- Kč 

10. 
Dotace na pořízení hasičského automobilu 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo možnost využití dotace Hasičského záchranného sboru ČR a 
Pardubického kraje na pořízení nového hasičského automobilu pro jednotku SDHO. 
 
Návrh usnesení 114: 
 
Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu podáním žádosti na Hasičský záchranný 
sboru ČR a Pardubický kraj na pořízení nového hasičského automobilu pro jednotku SDHO. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 2  Proti: Leoš Bartheldi  Zdrželi se: Roman Němec, Jiří Klát, Pavel Pechanec   
 
Usnesení nevzniklo. 

11.  
Nabídka firmy JM Demicarr – údržba umělého trávníku 
 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo nabídku firmy JM Demicarr na kompletní údržbu umělého trávníku 
ve sportovním areálu. 
 
Návrh usnesení 114: 
 
Obecní zastupitelstvo schválilo nabídku firmy JM Demicarr na kompletní údržbu umělého trávníku ve 
sportovním areálu. Nabídka viz. příloha.  
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení číslo 114 bylo schváleno. 
 
 

12. 
                       Informace starosty obce 

 
Poplatky za odpady a psy se budou vybírat 19.3 a 26.3 od 17-19 hod u účetní obce. 
Tříkrálová sbírka Charita Nové Hrady děkuje občanům obce za pomoc. Při této sbírce bylo vybráno 
6.570,- Kč. 



Obecní úřad nabízí k prodeji palivové dřevo 7 m3 v ceně   600,- Kč/m3. Zájemci se můžou hlásit na 
OÚ. 
Dále informoval, že obec zakoupila nádobu na sběr použitých rostlinných olejů a tuků. Bude 
umístěna ve sběrném dvoře. 
15.2. 2020 pořádá obec Javorník Dětský karneval. 
Na osadě Vysoká proběhne rekonstrukce rozvodných sítí elektrické energie, obec bude muset vyřešit 
nové veřejné osvětlení v této osadě.  
Dále starosta informoval o situaci s nákupem malotraktoru z dotace a pořádáním masopustu, který 
proběhne 29. 2. 2020. 

                                      13. 
                                   Diskuze 

J. S. vznesla dotaz na situaci se světlem veřejného osvětlení před jejich domem. Informace jí byla 
podána, je v realizaci. 
J. J. informoval, že po posledních deštích zateklo do společenské místnosti na obecním úřadu. Bude 
zajištěna oprava. 
Leoš Bartheldi vznesl dotaz, zda by po obci bylo možné zřídit odpočinková místa (lavičky), pro 
procházející seniory, aby si mohli odpočinout. Dále informoval o výsledku hospodaření za rok 2019. 
K 31. 12. 2019 činily příjmy 4.489.186,71 Kč a výdaje činily 3.095.230,17 Kč. 
M. K. se zastupitelů dotazoval, zda mají problém s fungováním hasičů v obci. Dotaz mu byl 
zodpovězen. 
 
 
Zapsal: Pechanec Pavel                                                   Starosta obce: Nešpor Daniel 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 06. 02. 2020 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Němec Roman 
 
 
Severová Leona 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorník č.1/2020, konaného dne 06.02.2020 v 
18.00  hodin 

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

   3.  Schválení programu 
   4.  Prodej obecního pozemku p.č. 341/12 
   5.  Prodej obecního pozemku p. č.341/11  
   6.  Prodej obecního pozemku p.č. 341/10        
   7.  Rozpočtové opatření 7/2019          
   8.  Zpráva předsedy inventarizační komise 
   9. Spotřeba el. energie za r. 2019 
  10. Dotace na pořízení obecního automobilu 
  11. Nabídka firmy JM Demicarr – údržba umělého trávníku 
  12. Informace starosty obce  
  13. Diskuze 
 

 
1. 

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
 
Návrh usnesení 109: 
 
Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu, kterými jsou Roman Němec a Leona Severová 
a zapisovatelem Pavel Pechanec. 
 
 
Výsledek hlasování : Pro: 6     Proti: 0    Zdrželi se:   0 
 
Usnesení č. 109 bylo schváleno. 
 
                                                                          2. 

Přečtení zápisu z minulého zasedání 
 

Daniel Nešpor přečetl zápis z minulého zasedání. K zápisu nebyly připomínky. 
 

3. 
Schválení programu 

 
Starosta obce přednesl návrh programu obecnímu zastupitelstvu na zasedání č. 01/2020 
o návrhu programu zasedání zastupitelstva obce bylo hlasováno. 
 
Návrh usnesení 110:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva obce.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 110 bylo schváleno. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



4. 
Prodej obecního pozemku p.č. 341/12 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo prodej obecního pozemku p.č. 341/12 v k.ú. Javorník u Vysokého 
Mýta o celkové výměře 1.051 m2. 
Před hlasováním vystoupil zastupitel Pavel Pechanec a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o 
obcích a zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů oznámil, že k tomuto projednávanému bodu jednání 
má osobní vztah a je ve střetu zájmů. Jedním z žadatelů o koupi pozemku je osoba blízká. 
 
Návrh usnesení 111: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 341/12 v k.ú. Javorník u Vysokého 
Mýta o celkové výměře 1.051 m2, v celkové ceně 388.870,- Kč P. P. a V. Č.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se: Pavel Pechanec 

 
Usnesení číslo 111 bylo schváleno. 
 

5. 
Prodej obecního pozemku p. č. 341/11 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo prodej obecního pozemku p.č. 341/11 v k.ú. Javorník u Vysokého 
Mýta o celkové výměře 985 m2. 
 
 
Návrh usnesení 112: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 341/11 v k.ú. Javorník u Vysokého 
Mýta o celkové výměře 985 m2, v celkové ceně 364.450,- Kč T. M.    
 
Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 

 
Usnesení číslo 112 bylo schváleno. 

 
 

6. 
 

Prodej obecního pozemku p. č. 341/10 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo prodej obecního pozemku p.č. 341/10 v k.ú. Javorník u Vysokého 
Mýta o celkové výměře 932 m2. 
 
 
Návrh usnesení 113: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 341/10 v k.ú. Javorník u Vysokého 
Mýta o celkové výměře 932 m2 v celkové ceně 344.840,- Kč T. K. a V. M.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 

 
Usnesení číslo 113 bylo schváleno. 
 

7. 
Rozpočtové opatření 7/2019 

 
Starosta obce informoval zastupitele o rozpočtové změně. 
 
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 7/2019 (viz. příloha ).   
 

 
 



8. 
Zpráva předsedy inventarizační komise 

 
Předseda inventarizační komise Roman Němec přednesl zprávu o provedení inventarizace majetku 
obce k 31.12.2019. Nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi stavem fyzickým a účetním. Byl vyřazen 
majetek v účetní hodnotě 70.127,05 Kč.  
 
Inventura byla provedena v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění. 
 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.  
 

9. 
Spotřeba el. energie za r. 2019 

 
Starosta obce informoval zastupitele obce o spotřebě elektrické energie za rok 2019. 

 
Veřejné osvětlení Javorník      17.457 kWh    60.054 Kč 
Veřejné osvětlení Vysoká           1198 kWh     5.988 Kč 
Rybník                                         12 kWh     2.887 Kč 
Kulturní zařízení                          902 kWh     8.364 Kč 
Obecní úřad                                908 kWh   10.167 Kč 
 
Celkem 87.460,- Kč 

10. 
Dotace na pořízení hasičského automobilu 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo možnost využití dotace Hasičského záchranného sboru ČR a 
Pardubického kraje na pořízení nového hasičského automobilu pro jednotku SDHO. 
 
Návrh usnesení 114: 
 
Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu podáním žádosti na Hasičský záchranný 
sboru ČR a Pardubický kraj na pořízení nového hasičského automobilu pro jednotku SDHO. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 2  Proti: Leoš Bartheldi  Zdrželi se: Roman Němec, Jiří Klát, Pavel Pechanec   
 
Usnesení nevzniklo. 

11.  
Nabídka firmy JM Demicarr – údržba umělého trávníku 
 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo nabídku firmy JM Demicarr na kompletní údržbu umělého trávníku 
ve sportovním areálu. 
 
Návrh usnesení 114: 
 
Obecní zastupitelstvo schválilo nabídku firmy JM Demicarr na kompletní údržbu umělého trávníku ve 
sportovním areálu. Nabídka viz. příloha.  
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení číslo 114 bylo schváleno. 
 
 

12. 
                       Informace starosty obce 

 
Poplatky za odpady a psy se budou vybírat 19.3 a 26.3 od 17-19 hod u účetní obce. 
Tříkrálová sbírka Charita Nové Hrady děkuje občanům obce za pomoc. Při této sbírce bylo vybráno 
6.570,- Kč. 



Obecní úřad nabízí k prodeji palivové dřevo 7 m3 v ceně   600,- Kč/m3. Zájemci se můžou hlásit na 
OÚ. 
Dále informoval, že obec zakoupila nádobu na sběr použitých rostlinných olejů a tuků. Bude 
umístěna ve sběrném dvoře. 
15.2. 2020 pořádá obec Javorník Dětský karneval. 
Na osadě Vysoká proběhne rekonstrukce rozvodných sítí elektrické energie, obec bude muset vyřešit 
nové veřejné osvětlení v této osadě.  
Dále starosta informoval o situaci s nákupem malotraktoru z dotace a pořádáním masopustu, který 
proběhne 29. 2. 2020. 

                                      13. 
                                   Diskuze 

J. S. vznesla dotaz na situaci se světlem veřejného osvětlení před jejich domem. Informace jí byla 
podána, je v realizaci. 
J. J. informoval, že po posledních deštích zateklo do společenské místnosti na obecním úřadu. Bude 
zajištěna oprava. 
Leoš Bartheldi vznesl dotaz, zda by po obci bylo možné zřídit odpočinková místa (lavičky), pro 
procházející seniory, aby si mohli odpočinout. Dále informoval o výsledku hospodaření za rok 2019. 
K 31. 12. 2019 činily příjmy 4.489.186,71 Kč a výdaje činily 3.095.230,17 Kč. 
M. K. se zastupitelů dotazoval, zda mají problém s fungováním hasičů v obci. Dotaz mu byl 
zodpovězen. 
 
 
Zapsal: Pechanec Pavel                                                   Starosta obce: Nešpor Daniel 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 06. 02. 2020 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Němec Roman 
 
 
Severová Leona 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorník č.1/2020, konaného dne 06.02.2020 v 
18.00  hodin 

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

   3.  Schválení programu 
   4.  Prodej obecního pozemku p.č. 341/12 
   5.  Prodej obecního pozemku p. č.341/11  
   6.  Prodej obecního pozemku p.č. 341/10        
   7.  Rozpočtové opatření 7/2019          
   8.  Zpráva předsedy inventarizační komise 
   9. Spotřeba el. energie za r. 2019 
  10. Dotace na pořízení obecního automobilu 
  11. Nabídka firmy JM Demicarr – údržba umělého trávníku 
  12. Informace starosty obce  
  13. Diskuze 
 

 
1. 

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
 
Návrh usnesení 109: 
 
Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu, kterými jsou Roman Němec a Leona Severová 
a zapisovatelem Pavel Pechanec. 
 
 
Výsledek hlasování : Pro: 6     Proti: 0    Zdrželi se:   0 
 
Usnesení č. 109 bylo schváleno. 
 
                                                                          2. 

Přečtení zápisu z minulého zasedání 
 

Daniel Nešpor přečetl zápis z minulého zasedání. K zápisu nebyly připomínky. 
 

3. 
Schválení programu 

 
Starosta obce přednesl návrh programu obecnímu zastupitelstvu na zasedání č. 01/2020 
o návrhu programu zasedání zastupitelstva obce bylo hlasováno. 
 
Návrh usnesení 110:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva obce.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 110 bylo schváleno. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



4. 
Prodej obecního pozemku p.č. 341/12 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo prodej obecního pozemku p.č. 341/12 v k.ú. Javorník u Vysokého 
Mýta o celkové výměře 1.051 m2. 
Před hlasováním vystoupil zastupitel Pavel Pechanec a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o 
obcích a zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů oznámil, že k tomuto projednávanému bodu jednání 
má osobní vztah a je ve střetu zájmů. Jedním z žadatelů o koupi pozemku je osoba blízká. 
 
Návrh usnesení 111: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 341/12 v k.ú. Javorník u Vysokého 
Mýta o celkové výměře 1.051 m2, v celkové ceně 388.870,- Kč P. P. a V. Č.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se: Pavel Pechanec 

 
Usnesení číslo 111 bylo schváleno. 
 

5. 
Prodej obecního pozemku p. č. 341/11 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo prodej obecního pozemku p.č. 341/11 v k.ú. Javorník u Vysokého 
Mýta o celkové výměře 985 m2. 
 
 
Návrh usnesení 112: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 341/11 v k.ú. Javorník u Vysokého 
Mýta o celkové výměře 985 m2, v celkové ceně 364.450,- Kč T. M.    
 
Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 

 
Usnesení číslo 112 bylo schváleno. 

 
 

6. 
 

Prodej obecního pozemku p. č. 341/10 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo prodej obecního pozemku p.č. 341/10 v k.ú. Javorník u Vysokého 
Mýta o celkové výměře 932 m2. 
 
 
Návrh usnesení 113: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 341/10 v k.ú. Javorník u Vysokého 
Mýta o celkové výměře 932 m2 v celkové ceně 344.840,- Kč T. K. a V. M.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 

 
Usnesení číslo 113 bylo schváleno. 
 

7. 
Rozpočtové opatření 7/2019 

 
Starosta obce informoval zastupitele o rozpočtové změně. 
 
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 7/2019 (viz. příloha ).   
 

 
 



8. 
Zpráva předsedy inventarizační komise 

 
Předseda inventarizační komise Roman Němec přednesl zprávu o provedení inventarizace majetku 
obce k 31.12.2019. Nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi stavem fyzickým a účetním. Byl vyřazen 
majetek v účetní hodnotě 70.127,05 Kč.  
 
Inventura byla provedena v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění. 
 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.  
 

9. 
Spotřeba el. energie za r. 2019 

 
Starosta obce informoval zastupitele obce o spotřebě elektrické energie za rok 2019. 

 
Veřejné osvětlení Javorník      17.457 kWh    60.054 Kč 
Veřejné osvětlení Vysoká           1198 kWh     5.988 Kč 
Rybník                                         12 kWh     2.887 Kč 
Kulturní zařízení                          902 kWh     8.364 Kč 
Obecní úřad                                908 kWh   10.167 Kč 
 
Celkem 87.460,- Kč 

10. 
Dotace na pořízení hasičského automobilu 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo možnost využití dotace Hasičského záchranného sboru ČR a 
Pardubického kraje na pořízení nového hasičského automobilu pro jednotku SDHO. 
 
Návrh usnesení 114: 
 
Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu podáním žádosti na Hasičský záchranný 
sboru ČR a Pardubický kraj na pořízení nového hasičského automobilu pro jednotku SDHO. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 2  Proti: Leoš Bartheldi  Zdrželi se: Roman Němec, Jiří Klát, Pavel Pechanec   
 
Usnesení nevzniklo. 

11.  
Nabídka firmy JM Demicarr – údržba umělého trávníku 
 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo nabídku firmy JM Demicarr na kompletní údržbu umělého trávníku 
ve sportovním areálu. 
 
Návrh usnesení 114: 
 
Obecní zastupitelstvo schválilo nabídku firmy JM Demicarr na kompletní údržbu umělého trávníku ve 
sportovním areálu. Nabídka viz. příloha.  
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení číslo 114 bylo schváleno. 
 
 

12. 
                       Informace starosty obce 

 
Poplatky za odpady a psy se budou vybírat 19.3 a 26.3 od 17-19 hod u účetní obce. 
Tříkrálová sbírka Charita Nové Hrady děkuje občanům obce za pomoc. Při této sbírce bylo vybráno 
6.570,- Kč. 



Obecní úřad nabízí k prodeji palivové dřevo 7 m3 v ceně   600,- Kč/m3. Zájemci se můžou hlásit na 
OÚ. 
Dále informoval, že obec zakoupila nádobu na sběr použitých rostlinných olejů a tuků. Bude 
umístěna ve sběrném dvoře. 
15.2. 2020 pořádá obec Javorník Dětský karneval. 
Na osadě Vysoká proběhne rekonstrukce rozvodných sítí elektrické energie, obec bude muset vyřešit 
nové veřejné osvětlení v této osadě.  
Dále starosta informoval o situaci s nákupem malotraktoru z dotace a pořádáním masopustu, který 
proběhne 29. 2. 2020. 

                                      13. 
                                   Diskuze 

J. S. vznesla dotaz na situaci se světlem veřejného osvětlení před jejich domem. Informace jí byla 
podána, je v realizaci. 
J. J. informoval, že po posledních deštích zateklo do společenské místnosti na obecním úřadu. Bude 
zajištěna oprava. 
Leoš Bartheldi vznesl dotaz, zda by po obci bylo možné zřídit odpočinková místa (lavičky), pro 
procházející seniory, aby si mohli odpočinout. Dále informoval o výsledku hospodaření za rok 2019. 
K 31. 12. 2019 činily příjmy 4.489.186,71 Kč a výdaje činily 3.095.230,17 Kč. 
M. K. se zastupitelů dotazoval, zda mají problém s fungováním hasičů v obci. Dotaz mu byl 
zodpovězen. 
 
 
Zapsal: Pechanec Pavel                                                   Starosta obce: Nešpor Daniel 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 06. 02. 2020 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Němec Roman 
 
 
Severová Leona 


