
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce v Javorníku dne 05.02.2014 v 18.00 hodin 

 

 

 

 

 

Návrh usnesení 31: 

 

Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu, kterým je Němec Roman, Severová Leona 

a zapisovatelem pana Daniela Nešpora. 

 

 

Výsledek hlasování : Pro: 7     Proti: 0    Zdrželi se:   0 

 

Usnesení č. 31 bylo schváleno. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Starosta obce přednesl návrh programu obecnímu zastupitelstvu na zasedání č. 01/2015 

O návrhu programu zasedání zastupitelstva obce bylo hlasováno. 

 

Návrh usnesení 32:  

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva obce.  

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 

 

Usnesení číslo. 32 bylo schváleno. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Návrh usnesení 33: 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo pořádání dětského maškarního karnevalu, který se bude 

konat dne 21.2.2015 od 14:00 hod. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční příspěvek  

výši 2.000,- Kč na nákup balíčků pro děti. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 

 

Usnesení číslo 33 bylo schváleno 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč na hasičský ples 

pořádaný SDH Javorník, který se bude konat dne 21.2.2015 od 20:00 hod (žádost součástí ). 

 

Návrh usnesení 34:  

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč na hasičský ples 

Pořádaný SDH Javorník. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 

 

Usnesení číslo 34 bylo schváleno 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo příspěvek pro Mikroregion Vysokomýtska ve výši  

20,- Kč na jednoho trvale žijícího obyvatele. Celková výše příspěvku pro Mikroregion je ve výši 

5.220,- Kč 

 



Návrh usnesení 35:  

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro Mikroregion Vysokomýtska ve výši 20,- Kč na jednoho 

trvale žijícího obyvatele. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 

 

 

Usnesení číslo 35 bylo schváleno 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2015. 

 

Návrh usnesení 36:  

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2015. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 

 

Usnesení číslo 36 bylo schváleno 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Starosta obce přednesl žádost pana Cibulky. Obecní zastupitelstvo projednalo tuto žádost o uvolnění 

finančních prostředků z rozpočtu obce na r. 2015 na  osazení žlabovek ve výši 50.000,- Kč.  

 

Návrh usnesení 37:  

 

Obecní zastupitelstvo projednalo a neschválilo žádost pana Cibulky 

Výsledek hlasování: Pro: 1 Proti: 0  Zdrželi se:  6 

 

Usnesení nevzniklo 

 

Obecní zastupitelstvo se touto žádostí bude zabývat v součinnosti se Správou a údržbou silnic a poté 

vydá stanovisko. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Starosta obce přednesl žádost paní Brandové. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo pronájem 

nebytových prostor k účelu provozování kadeřnických služeb. 

  

Návrh usnesení 38:  

 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo pronájem nebytových prostor k účelu provozování 

kadeřnických služeb. 

 

 

  

Usnesení číslo 38 bylo schváleno 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdrželi se:  1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



Obecní zastupitelstvo projednalo žádost o poskytnutí příspěvku charitě Nové Hrady. 

 

Návrh usnesení 39:  

 

Obecní zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 8.000,- Kč 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se:  0 

 

Usnesení číslo 39 bylo schváleno 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Zastupitel p. Němec navrhl vytvoření týmu pro vypracování strategického plánu rozvoje obce pro r. 

2016-2020. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo vytvoření týmu pro vypracování 

strategického plánu rozvoje obce pro rok 2016-2020. Do týmu byli navrženi následující členové 

zastupitelstva: Roman Němec, Jindřiška Trinklová, Daniel Nešpor. 

  

Návrh usnesení 40:  

 

Obecní zastupitelstvo schválilo vytvoření týmu pro vypracování strategického plánu rozvoje obce pro 

r. 2016-2020. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se:  0 

 

Usnesení číslo 40 bylo schváleno 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


