
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorník č.5/2020, konaného dne 01.10.2020 v 
18.00  hodin 

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

   3.  Schválení programu 
   4.  Výběr dodavatele na Výstavbu technické infrastruktury pro 4 RD na  
        pozemku p.č. 341/8 a 349/9 v obci Javorník a prodloužení vodovodu  
        horního tlakového pásma 
   5.  Schválení stanov DSO Mikroregionu Vysokomýtsko 
   6.  Rozpočtové opatření 3/2020   
   7.  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
   8.  Informace starosty obce  
   9. Diskuze 
 

 
1. 

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
 
Návrh usnesení 156: 
 
Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu, kterými jsou Věra Němcová a Leoš Bartheldi 
a zapisovatelem Pavel Pechanec. 
 
 
Výsledek hlasování : Pro: 6     Proti: 0    Zdrželi se:   0  
 
Usnesení č. 156 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. 05/2020 
o návrhu programu zasedání zastupitelstva obce bylo hlasováno. 
 
Návrh usnesení 157:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva obce.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 157 bylo schváleno. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
4. 

Výběr dodavatele na Výstavbu technické infrastruktury pro 4 RD na 
pozemku p.č. 341/8 a 349/9 v obci Javorník a prodloužení vodovodu 
                        horního tlakového pásma 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo nabídky firem SAPA LPJ spol. s r.o., LTM Litomyšl spol. s r.o. a PP-
Group.CZ s.r.o. 
 
Návrh usnesení 158: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku firmy SAPA LPJ 
spol. s.r.o. na výstavbu technické infrastruktury pro 4 RD na pozemku p.č. 341/8 a 349/9 v obci 
Javorník a prodloužení vodovodu horního tlakového pásma. Nabídka viz. příloha zápisu.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 

 
Usnesení číslo 158 bylo schváleno. 
 
O nabídkách firem LTM Litomyšl spol. s r.o. a PP-Group.CZ s.r.o. již nebylo hlasováno 
 
 

5. 
Schválení stanov DSO Mikroregionu Vysokomýtsko 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo stanovy DSO Mikroregionu Vysokomýtsko. 
 
Návrh usnesení 159:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje stanovy DSO Mikroregionu Vysokomýtsko. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
 
Usnesení číslo 159 bylo schváleno. 

 
6. 

Rozpočtové opatření 3/2020 
 

Starosta obce informoval zastupitele o rozpočtové změně. 
 
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 3/2020 (viz. příloha ).   

 
7. 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 
 
Obecní zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby – vybudování distribuční soustavy k 4 stavebním parcelám na pozemcích 
341/9,10,11,12 v k.ú. Javorník u Vysokého Mýta se společností ČEZ Distribuce a.s. 
 
Návrh usnesení 160:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby – vybudování distribuční soustavy k 4 stavebním parcelám na pozemcích 
341/9,10,11,12 v k.ú. Javorník u Vysokého Mýta se společností ČEZ Distribuce a.s. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
 
Usnesení číslo 160 bylo schváleno. 
 



 
8. 

                       Informace starosty obce  
 

Byla dokončena oprava písma na pomníku na Vysoké. 
Na základě kontroly firmou Sportservis s.r.o byly odstraněny závady na herních prvcích na dětském 
hřišti. 
Starosta informoval zastupitele o jednání s firmou AVE Čáslav a EKO-KOM ohledně výměny 
kontejnerů na tříděný odpad. 
Dne 21.9. byla provedena kontrola traktoru Státním Zemědělským Intervenčním fondem.  
Starosta obce požádal ty, kteří si pronajímají obecní prostory ( bar, sál ), aby po ukončení pronájmu 
prostory řádně vydezinfikovali. Dezinfekce je k dispozici. 
Volební místnost bude z důvodu umožnění rozestupů v prostorách společenské místnosti obecního 
úřadu. 
Brigáda na úklid kuchyně a letní jídelny v kulturním zařízení proběhne 10. 10. 2020 od 14.00 hod., 
úklid zajistí SDH Javorník.                                                 
 

                                        9. 
                                                                    Diskuze 
 
K.Š. informovala na potřebu instalace odpadkového koše na dětském hřišti. 
 
 
 
 
Zapsal: Pechanec Pavel                                                   Starosta obce: Nešpor Daniel 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 01.10.2020 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Němcová Věra 
 
 
 
Bartheldi Leoš 
 


