
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorník č.5/2021, konaného dne 04.11.2021 v 
18.00  hodin 

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

   3.  Schválení programu 
   4.  Zrušení usnesení č. 213   
   5.  Rozpočtové opatření 2, 3/2021  
   6.  Vybudování místa pro kontejner na bioodpad – vícepráce 
   7.  Výlet – peklo Čertovina 
   8.  Dotace z Programu obnovy venkova - KONZUM  
   9.  Dotace z Programu obnovy venkova – pořízení přístřešku u budovy   
        obecního úřadu 
  10. Obecně závazná vyhláška 1/2021 
  11. Obecně závazná vyhláška 2/2021 
  12. Hospodaření obce k 31.10.2021 
  13. Oprava hasičské stříkačky 
  14. Jmenování inventarizační komise 
  15. Prodej starého obecního vozidla Renault 
  16. Informace starosty obce 
  17. Diskuze 
 

 
 

1. 
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

 
Návrh usnesení 223: 
 
Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu, kterými jsou Leoš Bartheldi a Roman Němec  
a zapisovatelem Pavel Pechanec. 
 
Výsledek hlasování : Pro: 6     Proti: 0    Zdrželi se:   0  
 
Usnesení č. 223 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. 5/2021, 
o návrhu programu zasedání zastupitelstva obce bylo hlasováno. 
 
Návrh usnesení 224:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva obce.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 224 bylo schváleno. 

 
4. 

Zrušení usnesení č. 213 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo zrušení usnesení č. 213 - záměr prodeje obecního pozemku p.č. 
228 v k.ú. Javorník u Vysokého Mýta o celkové výměře 158 m2. 



 
Návrh usnesení 225:  
 
Obecní zastupitelstvo ruší usnesení č. 213 - záměr prodeje obecního pozemku p.č. 228 v k.ú. 
Javorník u Vysokého Mýta o celkové výměře 158 m2. 
 
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 225 bylo schváleno. 

 
5. 

Rozpočtové opatření č. 2, 3, 4/2021 
 
 

Starosta obce informoval zastupitele o rozpočtové změně. 
 
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 2, 3, 4/2021 (viz. příloha ). 
 
 

6. 
Vybudování místa pro kontejner na bioodpad - vícepráce 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo vícepráce ve výši 100.000,- Kč, vzniklé při výstavbě místa pro 
kontejner na bioodpad. 
 
Návrh usnesení 226:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje vícepráce ve výši 100.000,- Kč, vzniklé při výstavbě místa pro 
kontejner na bioodpad a schvaluje proplacení faktury firmě SAPA LPJ Vysoké Mýto. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 5  Proti: Roman Němec  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 226 bylo schváleno. 

 
7. 

Výlet – peklo Čertovina 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo výlet do pekla Čertovina.  
 
Návrh usnesení 227: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje výlet do pekla Čertovina. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení číslo 227 bylo schváleno. 

 
 

8. 
Dotace z Programu obnovy venkova - KONZUM  

 
Obecní zastupitelstvo projednalo využití dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v 
rámci Programu obnovy venkova na r. 2022 na podporu provozu prodejny Konzum. 
 
 
Návrh usnesení 228: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje využití dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci 
Programu obnovy venkova na r. 2022 na podporu provozu prodejny Konzum. 



 
 
Výsledek hlasování: Pro: 5   Proti: Leoš Bartheldi   Zdrželi se: 0 

 
Usnesení číslo 228 bylo schváleno. 
 
 

9. 
Dotace z Programu obnovy venkova – pořízení přístřešku u budovy  
                              obecního úřadu 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo využití dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v 
rámci Programu obnovy venkova na r. 2022 na pořízení přístřešku u budovy obecního úřadu. 
 
Návrh usnesení 229: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje využití dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci 
Programu obnovy venkova na r. 2022 na pořízení přístřešku u budovy obecního úřadu. 
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení číslo 229 bylo schváleno. 

 
 

10. 
Obecně závazná vyhláška 1/2021 

 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo obecně závaznou vyhlášku 1/2021 o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství. 
 
Návrh usnesení 230: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku 1/2021 o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství. 
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení číslo 230 bylo schváleno. 

 
 

11. 
Obecně závazná vyhláška 2/2021 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo obecně závaznou vyhlášku 2/2021 o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství. 
 
Návrh usnesení 231: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku 2/2021 o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení číslo 231 bylo schváleno. 

 
 
 
 



 
 

12. 
 

Hospodaření obce k 31.10.2021 
 

Starosta obce požádal předsedu finančního výboru Jiřího Kláta, aby seznámil zastupitele s 
hospodařením obce k 31.10. 2021. 
 
 
Příjmy:  4.685.635,76 Kč 
 
Výdaje: 7.423.430,73 Kč  

 
 

13. 
Oprava hasičské stříkačky 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo možnosti opravy obecní hasičské stříkačky.  
Starosta a místostarosta zjistí možnosti získání dotace na nákup nové stříkačky. 
 
 

14. 
Jmenování inventarizační komise 

 
Starosta obce jmenovala inventarizační komisy k provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 
2021. Složení: předseda Jiří Klát, členové Leoš Barthledi a Leona Severová. 
 

15. 
Prodej starého obecního vozidla Renault 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo prodej starého obecního vozidla Renault. 
 
Návrh usnesení 232: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej starého obecního vozidla Renault za částku 50.000,- Kč p. I. 
F.  
Výsledek hlasování: Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se: Roman Němec 
 
Usnesení číslo 232 bylo schváleno. 

 
 

16. 
Informace starosty obce 

 
Byla vybourána stará vrata v budově OÚ a byla zprovozněna vrata nová. 
Byl prodán starý dopravní automobil. Obdrželi jsme na účet obce dotace na nákup nového 
dopravního automobilu obce Ford od GŘ Hasičského záchranného sboru ČR v částce 450.000,- Kč a 
300.000,- Kč od Pardubického kraje. 
Starosta informoval zastupitele a členy SDH o podmínkách používání nového dopravního automobilu.  
Starosta informoval o likvidaci velkoobjemového odpadu v obci.  
 
Svozy velkoobjemového odpadu na r. 2022 jsou následující: úterý 17. května a úterý 4. října od 
16 hod. u sportovního areálu. 
 
Obec od firmy AVE obdrží 3 ks velkoobjemových kontejnerů ( 1.100 l ) na plast. Následovat budou 
velkoobjemové kontejnery na papír. Kontejnery na sklo zůstanou stávající.  
 
Oprava prostranství před pomníkem padlých a oprava komunikace na Lopatově bude realizována na 
jaře r. 2022.  
 



Proběhla schůzka s p. Pravcem ohledně projektu opěrné zdi. 
Starosta obce informoval o stavu finančních prostředků obce na účtech u ČNB a komerční banky. Na 
účtech má obec 8.723.000,- Kč.  

 
17. 

Diskuze 
Roman Němec upozornil na znečišťování fasády budovy obecního úřadu od držáku na vlajky a 
požádal o pořízení nového státního znaku na budovu obecního úřadu.  
 
Starosta SDH Jiří Bečička informoval, že jednotka SDH obce vyčistila odtokové kanalizační trubky 
v obci a navrhl opatřit trubku u tenisových kurtů mříží na zachytávání nečistot. Obec Javorník 
děkuje za provedenou práci! 
 
 
 
 
Zapsal: Pechanec Pavel                                                   Starosta obce: Nešpor Daniel 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 5. 11. 2021 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  
 
Leoš Bartheldi 
 
 
Roman Němec 


