
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorník č.3/2020, konaného dne 25.06.2020 v 
18.00  hodin 

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

   3.  Schválení programu 
   4.  Nabídka p. Kučery  
   5.  Nabídka firmy Aleš Zavřel s.r.o.  
   6.  Závěrečný účet obce za r. 2019 
   7.  Nabídka firmy JD Rozhlasy 
   8.  MAS Litomyšlsko – žádost o příspěvek na r. 2020  
   9.  Farma Brůna – žádost o příspěvek 
  10. Nabídky firem BKN s.r.o. a Pravec  
  11. Slavnost na Růžovém paloučku 

                                  12. Projednání a schválení Smlouvy o  poskytnutí dotace z Programu obnovy              
        venkova 

                                  13. Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace  
                                       na požární techniku a věcné prostředky ochrany pro JSDH obce 

   14. Informace starosty obce  
   15. Diskuze 
 

 
1. 

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
 
Návrh usnesení 134: 
 
Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu, kterými jsou Leoš Bartheldi a Leona Severová 
a zapisovatelem Pavel Pechanec. 
 
 
Výsledek hlasování : Pro: 7     Proti: 0    Zdrželi se:   0  
 
Usnesení č. 134 bylo schváleno. 
 
                                                                          2. 

Přečtení zápisu z minulého zasedání 
 

Roman Němec přečetl zápis z minulého zasedání. K zápisu nebyly připomínky. 
 

3. 
Schválení programu 

 
Starosta obce přednesl návrh programu obecnímu zastupitelstvu na zasedání č. 03/2020 
o návrhu programu zasedání zastupitelstva obce bylo hlasováno. 
 
Návrh usnesení 135:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva obce.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 135 bylo schváleno. 
 

4. 
Nabídka p. Kučery 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo nabídku p. Kučery na stavební práce v budově OÚ. 



 
Návrh usnesení 136: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje nabídku p. Kučery na stavební práce v kuchyni v budově OÚ.  
Nabídka viz. příloha zápisu. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 

 
Usnesení číslo 136 bylo schváleno. 
 

5. 
 

Nabídka firmy Aleš Zavřel s.r.o. 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo nabídku firmy Aleš Zavřel s.r.o. na pořízení 2 vrat do budovy OÚ 
 
Návrh usnesení 137: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy Aleš Zavřel s.r.o. na pořízení 2 vrat do budovy OÚ. 
Nabídka viz. příloha zápisu. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 

 
Usnesení  číslo 137 bylo schváleno. 

 
6. 

Závěrečný účet obce za r. 2019 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet obce za r. 2019 
 
Návrh usnesení 138:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za r. 2019 včetně 
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2019 bez výhrad. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 138 bylo schváleno. 

 
7. 

Nabídka firmy JD Rozhlasy 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo nabídku firmy JD Rozhlasy na doplňkové služby obecního rozhlasu 
rozesíláním SMS a dálkovým ovládání mobilním telefonem. 
 
Návrh usnesení 139: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy JD Rozhlasy na doplňkové služby obecního rozhlasu 
rozesíláním SMS a dálkovým ovládání mobilním telefonem. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Nabídka viz. příloha zápisu 
 
Usnesení číslo 139 bylo schváleno. 
 

8. 
MAS Litomyšlsko – žádost o příspěvek na r. 2020 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo příspěvek na MAS Litomyšlsko ve výši 5,- Kč na jednoho trvale 
žijícího obyvatele. Celková výše příspěvku pro MAS Litomyšlsko je  1.250,- Kč. 



 
 
Návrh usnesení č.140:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek na MAS Litomyšlsko ve výši 5,- Kč na jednoho trvale 
žijícího obyvatele. Celková výše příspěvku pro MAS Litomyšlsko je 1.250,- Kč. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení č. 140 bylo schváleno. 
 
 

9. 
Farma Brůna – žádost o příspěvek 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo spolufinancování hudební produkce na akci „Den otevřených dveří“, 
který se bude konat 27.6.2020. Starosta navrhl spolufinancování ve výši 5.000,- Kč. Vstupné pro 
javornické děti zdarma. 
 
Návrh usnesení 141: 
 
Obecní zastupitelstvo schválilo spolufinancování hudební produkce na akci „ Den otevřených dveří“, 
který se bude konat 27.6.2020 ve výši 5.000,- Kč. Vstupné pro javornické děti zdarma. 
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 141 bylo schváleno. 

 
 

10. 
Nabídky firem Ing. Pravec a BKN s.r.o. 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo nabídky firem Ing. Pravec a BKN s.r.o. na zhotovení projektové 
dokumentace na vybudování opěrné zdi pod obecní cestou  p.č. 1121. 
 
Návrh usnesení č.142:  
 
Obecní zastupitelstvo schválilo nabídku firmy Ing. Pravec na zhotovení projektové dokumentace na 
vybudování opěrné zdi pod obecní cestou  p.č. 1121. 
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení č. 142 bylo schváleno. 
 
Nabídka viz. příloha zápisu 
 
O nabídce firmy BKN s.r.o. již nebylo hlasováno. 
 
 
                                                                       11. 

Slavnost na Růžovém paloučku 
 
Obecní zastupitelstvo projednalo finanční dar ve výši 2.000,- Kč na slavnost na Růžovém paloučku, 
která se koná v neděli 05.07.2020 od 14 hod. 
 
Návrh usnesení 143: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční dar ve výši 2.000,- Kč na slavnost na Růžovém paloučku, 
která se koná v neděli 05.07.2020 od 14 hod. 



 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
 
Usnesení číslo 143 bylo schváleno. 

12. 
Smlouva o  poskytnutí dotace                                              
z Programu obnovy venkova 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo Smlouvu o  poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 
na rekonstrukci kuchyňky v kulturním zařízení obce Javorník.                         
 
 
Návrh usnesení 144: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o  poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 
na rekonstrukci kuchyňky v kulturním zařízení obce Javorník.                         
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
 
Usnesení číslo 144 bylo schváleno. 
 
 

13. 
Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace 

na požární techniku a věcné prostředky ochrany pro JSDH obce 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace                       
na požární techniku a věcné prostředky ochrany pro JSDH obce. 
 
Návrh usnesení 145: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace              
na požární techniku a věcné prostředky ochrany pro JSDH obce. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
 
Usnesení číslo 145 bylo schváleno. 
 

14. 
                       Informace starosty obce  
 

Po obci byly osazeny 4 lavičky. 
Firma ČEZ ve spolupráci s firmou Montprojekt zahájila vypracování projektu elektrovodu pro 
připojení 4 parcel.  
Proběhla regenerace umělého trávníku ve sportovním areálu. 
Byla zadána oprava písma na pomníku na Vysoké. 
Proběhla demolice drůbežárny. 
Starosta obce se dohodl s firmou SB Projekt na bezplatném vyhotovení projektové dokumentace 
veřejného osvětlení na Vysoké. 
Byl pořízen traktor a na SZIF byla odeslána žádost o platbu.  
Starosta obce informoval o probíhajících pracech v kuchyňce v budově KZ. 
Dne 17.6. byl odvezen nebezpečný odpad a následně železo.    
Byla podepsána dohoda s VAK Vysoké Mýto s.r.o. o ukončení smlouvy o nájmu VDJ Javorník. 
Starosta obce informoval o rozvodnění Blahovského potoka při přívalovém dešti dne 14.6.2020.  
 
                            

 
                                  



                                        15. 
                                                                    Diskuze 
                     
Leoš Bartheldi se dotazuje, zda současná zeď se nachází na pozemku obce. 
M.H. se poukazuje na nevhodnou prodejní dobu prodejny Konzum v Javorníku. Starosta obce vejde 
v jednání s Konzumem Ústí nad Orlicí. 
B.B. poděkovala za poskytnutý příspěvek na „Den otevřených dveří“ na Farmě Brůna. 
Leona Severová informovala, že SDH Javorník pořádá 11. 7. 2020 „Grilovačku pod pergolou“ a že 
členky SDH Javorník osázely prostranství před sportovním areálem. 
Věra Němcová informovala, že by obec Javorník chtěla pořádat zájezd pro občany obce na podzil 
letošního roku a také výlet pro děti. 
 
 
 
 
Zapsal: Pechanec Pavel                                                   Starosta obce: Nešpor Daniel 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 25.06.2020 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Bartheldi Leoš 
 
 
Severová Leona 
 


