
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorník č.2/2021, konaného dne 08.04.2021 v 
18.00  hodin 

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

   3.  Schválení programu 
   4.  Nabídka firmy SAPA LPJ a p. Kučery 
   5.  Nabídka firmy ELPO s.r.o. - přílož kabelů veřejného osvětlení Vysoká  
   6.  Nabídky firem Elektro Jindra a ELPO s.r.o, veřejné osvětlení Vysoká 
   7.  Zpráva předsedy inventarizační komise 

    8.  Výběrové řízení na dodavatele dopravního automobilu pro SDH Javorník a     
souhlas s podpisem kupní smlouvy 

   9.  Rozpočtové opatření 1/2021 
 10.  Záměr – prodej obecního pozemku 
 11.  Nákup vyžínače křovin  
 12.  Oprava autobusové čekárny, nabídka V. Kučery  
 13.  Žádost o podporu – Linka bezpečí 
 14.  Instalace sloupu veřejného osvětlení 
 15.  Informace starosty obce 
 16.  Diskuze 
 

1. 
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

 
Návrh usnesení 188: 
 
Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu, kterými jsou Věra Němcová a Roman Němec 
a zapisovatelem Pavel Pechanec. 
 
Výsledek hlasování : Pro: 7     Proti: 0    Zdrželi se:   0  
 
Usnesení č. 188 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. 2/2021, 
o návrhu programu zasedání zastupitelstva obce bylo hlasováno. 
 
Návrh usnesení 189:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva obce.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 189 bylo schváleno. 

4. 
Nabídka firmy Sapa LPJ a p. Kučery 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo nabídku firmy Sapa LPJ a p. Kučery na vybudování místa pro 
kontejner na bioodpad.  
 
Návrh usnesení 190:  
 



Obecní zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy SAPA LPJ na vybudování místa pro kontejner na 
bioodpad. Nabídka, viz. příloha zápisu. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se:  Roman Němec 
 
Usnesení číslo 190 bylo schváleno. 
 
O nabídce p. Kučery již nebylo hlasováno. 

 
5. 

Nabídka firmy ELPO s.r.o., přílož kabelů veřejného osvětlení Vysoká 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo nabídku firmy ELPO s.r.o. na přílož kabelů veřejného osvětlení 
v osadě Vysoká.  
Návrh usnesení 191:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy ELPO s.r.o. na přílož kabelů veřejného osvětlení 
v osadě Vysoká. 
Nabídka viz. příloha zápisu.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 191 bylo schváleno. 
 

6. 
Nabídky firem Elektro Jindra a ELPO s.r.o., instalace veřejného osvětlení Vysoká 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo nabídky firem Elektro Jindra a ELPO s.r.o. na dodávku a montáž 
veřejného osvětlení v osadě Vysoká. 
 
Návrh usnesení 192:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy Elektro Jindra na dodávku a montáž veřejného 
osvětlení v osadě Vysoká. Nabídka viz. příloha zápisu. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 192 bylo schváleno 
 
O nabídce Elpo s.r.o již nebylo hlasováno. 
 

7. 
Zpráva předsedy inventarizační komise 

 
Předseda inventarizační komise Věra Němcová přednesla zprávu o provedení inventarizace majetku 
obce k 31. 12. 2020. Nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi stavem fyzickým a účetním.  
 
Inventura byla provedena v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění. 
 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.  
 

8. 
Výběrové řízení na dodavatele dopravního automobilu pro SDH Javorník  

a souhlas s podpisem kupní smlouvy 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo nabídky firem Malý a Velký s.r.o., Moto Trade s.r.o. a CARent a.s. 
 

Návrh usnesení 193:  
 



Obecní zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy Moto Trade s.r.o. na dodávku dopravního automobilu 
pro SDH Javorník a dále schvaluje podpis kupní smlouvy s firmou Moto Trade s.r.o. Nabídka a kupní 
smlouva viz. příloha zápisu. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdrželi se:  Roman Němec 
 
Usnesení číslo 193 bylo schváleno. 
 
O nabídkách firem Malý a Velký s.r.o a CARent a.s. již nebylo hlasováno. 

 
9.  

Rozpočtové opatření 1/2021 
 

Starosta obce informoval zastupitele o rozpočtové změně. 
 
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 1/2021 (viz. příloha ).   

 
10. 

Záměr – prodej obecního pozemku 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo záměr prodeje obecního pozemku p. č. p.č. 1/7 o celkové výměře 
35 m2 a p.č. 1/1 o celkové výměře 20 m2 v k.ú. Javorník u Vysokého Mýta. 
 
 
Návrh usnesení 194: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr prodat obecní pozemek p.č. 1/7 o celkové výměře 35 m2   
a p.č. 1/1 o celkové výměře 20 m2 v k.ú. Javorník u Vysokého Mýta. Záměr o prodeji bude vyvěšen 
na úřední desce obce.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení číslo 194 bylo schváleno. 

 
11. 

Nákup vyžínače křovin 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo záměr nákupu vyžínače křovin.  
 
Návrh usnesení 195: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup vyžínače křovin. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení číslo 195 bylo schváleno. 

 
12.  

Oprava autobusové čekárny, nabídka V. Kučery 
 
Obecní zastupitelstvo projednalo nabídku V. Kučery na opravu autobusové čekárny. 
 
Návrh usnesení 196:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje nabídku V. Kučery na opravu autobusové čekárny. Nabídka viz. 
příloha zápisu. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 196 bylo schváleno. 
 



13. 
Žádost o podporu – Linka bezpečí 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo žádost o podporu na Linku bezpečí ve výši 3.000,- Kč. 
 
Návrh usnesení 197: 
 
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 197 bylo schváleno. 

 
14. 

Výměna stávající lampy veřejného osvětlení 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo výměnu stávající staré lampy veřejného osvětlení před budovou 
Javornické hospody čp. 55. Výměnu by provedla firma Elektro Jindra.    

 
Návrh usnesení 198: 

 
Obecní zastupitelstvo schvaluje výměnu stávající staré lampy veřejného osvětlení před budovou 
Javornické hospody čp. 55. Výměnu provede firma Elektro Jindra.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se:  Jiří Klát 

 
Usnesení číslo 198 bylo schváleno. 

15. 
Informace starosty obce 

 
Starosta obce informoval o probíhajících pracích zasíťování obecních pozemků. 
Do sběrného dvora byl přistaven kontejner na BIO odpad.  
Byla vysazena ořešáková alej podél obecní cesty mezi Javorníkem a Vysokou. 
4. 5. 2021 končí stávající provoz sběrného místa „tzv. sběrného dvora“, dále bude sběr 
nebezpečného odpadu  realizován jednorázovými svozy a přímým předáváním odpadu  občany v den 
svozu. Každá domácnost obdrží podrobné informace. 
Brigáda na jarní úklid obce proběhne 23.4. 2021 od 15.00 hod. Nářadí s sebou. 

 
16. 

Diskuze 
 
Leoš Bartheldi měl několik příspěvků: 
Kdy proběhne oprava asfaltu na Lopatově – až Sapa LPJ dokončí zasíťování pozemků a uklidí prostor 
před pomníkem padlých. Potom dojde k realizaci opravy povrchu u pomníku a Lopatova najednou 
firmou JD Dlouhý. 
Do kdy se platí popelnice – prodlouženo do 30.6. 2021. 
Požadavky na prořezání náletů v obci -  byla dohodnuta koordinace prací. 
Požadavek na umístěni kontejneru na papír – bude realizováno. 
Upozornil na situaci po výkopových pracích při zasíťování pozemků – informace vzata na vědomí. 
 
 
Zapsal: Pechanec Pavel                                                   Starosta obce: Nešpor Daniel 
 
Zápis vyhotoven dne: 9. 4. 2021 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
Věra Němcová 
 
Roman Němec 


