
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorník č.6/2019, konaného dne 07.11.2019       
v 18.00  hodin 

 
 
Přítomni:   Nešpor Daniel, Pechanec Pavel, Němec Roman, Severová Leona, Bartheldi Leoš, Němcová 

Věra, Klát Jiří                   
 
    Program zasedání:    1.  Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
                                   2.  Přečtení zápisu z minulého zasedání 

   3.  Schválení programu 
   4.  Informační tabule na Vysoké 
   5.  Rozpočtové opatření 4/2019, 5/2019 a 6/2019 
   6.  Prodej obecních pozemků p.č. 341/9, 341/10, 341/11, 341/12 
   7.  Záměr – prodej obecního pozemku 227/2 
   8.  Rozpočtové opatření 
   9.  Záměr - vklad vodojemu Javorník do majetku společnosti VAK s.r.o. 
 10.  Dotace Malý Leader 2020 
 11.  Koupě části pozemku p.č. 3/6 
 12.  Vánoční osvětlení  
 13.  Dotace z POV – vybavenost Mikroregionu Vysokomýtsko 
 14.  Inventarizační komise 
 15.  Informace starosty obce 
 16.  Diskuze 

 
1. 

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
 
Návrh usnesení 84: 
 
Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu, kterými jsou Věra Němcová a Leoš Bartheldi  
a zapisovatelem Pavel Pechanec. 
 
 
Výsledek hlasování : Pro: 7     Proti: 0    Zdrželi se:   0 
 
Usnesení č. 84 bylo schváleno. 
                                                                 

2. 
Přečtení zápisu z minulého zasedání 

 
Věra Němcová  přečetla zápis z minulého zasedání. K zápisu nebyly připomínky. 

 
3. 

Schválení programu 
 
Starosta obce přednesl návrh programu obecnímu zastupitelstvu na zasedání č. 06/2019 
o návrhu programu zasedání zastupitelstva obce bylo hlasováno. 
 
Návrh usnesení 85:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva obce.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 7     Proti: 0    Zdrželi se:   0 
 
Usnesení číslo 85 bylo schváleno. 

 
4. 

Informační tabule na Vysoké 
 
M. S. požádal obecní zastupitelstvo o možnost vytvoření informační tabule do osady Vysoká k domu 
č. p. 1. Vysoká je dominikální osada ze 17. století a od r. 2004 jde o památkovou vesnickou zónu. 



Obecní zastupitelstvo se rozhodlo přispět na zhotovení informační cedule částkou  ve výši 10.000,- 
Kč.      
 
Návrh usnesení 86: 
 
Obecní zastupitelstvo se rozhodlo přispět na zhotovení informační cedule částkou  ve výši 10.000,- 
Kč.      
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 86 bylo schváleno 
 

5. 
                Rozpočtové opatření 4/2019, 5/2019 a 6/2019  

 
Starosta obce informoval zastupitele o rozpočtové změně. 
 
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 4/2019,5/2019 a 6/2019 (viz. příloha ).   

 
 

6.  
                               Prodej obecních pozemků p.č. 341/9, 341/10, 341/11, 341/12 
 
Obecní zastupitelstvo projednalo prodej obecních pozemků p. č. 341/9, 341/10, 341/11, 341/12 o 
celkové výměře 3.856 m2 v k.ú. Javorník u Vysokého Mýta. Cena za 1 m2 je 370 kč. 
 
Návrh usnesení 87: 
 
Obecní zastupitelstvo schválilo prodej obecních pozemků p. č. 341/9, 341/10, 341/11, 341/12 o 
celkové výměře 3.856 m2 v k.ú. Javorník u Vysokého Mýta. Cena za 1 m2 je 370 kč. 
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 

 
Usnesení číslo 87 bylo schváleno. 
 

7. 
Záměr – prodej obecního pozemku 227/2 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo záměr prodeje obecního pozemku p. č. 227/2 o celkové výměře  
18 m2 v k.ú. Javorník u Vysokého Mýta.  
 
Návrh usnesení 88: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr prodat obecní pozemek p.č. 227/2 o celkové výměře 18 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 88 bylo schváleno. 

 
8. 

Rozpočtové opatření 
 
Obecní zastupitelstvo projednalo kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových 
opatření. 

 
Návrh usnesení 89: 
 
Obecní zastupitelstvo schválilo kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření. 



Zastupitelé obce budou informováni o provedených rozpočtových změnách na pracovních schůzkách 
nebo na zasedání zastupitelstva. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: Němec Roman 
 
Usnesení číslo 89 bylo schváleno 
 
Tímto se ruší usnesení 138/2016 
 
                                                                      9.  

Záměr  - vklad vodojemu Javorník do majetku společnosti VAK s.r.o. 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo záměr vložit pozemek parcelní číslo st. 35 zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož součástí je stavba technického vybavení bez čp/č.ev. (vodojem Javorník), evidovaného na LV 238 

pro katastrální území Javorníček a obec Libecina do společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, 

s.r.o., IČ 25923099, se sídlem Čelakovského 6, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto. 

Návrh usnesení 90: 
 
Obecní zastupitelstvo schválilo záměr vložit pozemek parcelní číslo st. 35 zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož součástí je stavba technického vybavení bez čp/č.ev. (vodojem Javorník), evidovaného na LV 238 

pro katastrální území Javorníček a obec Libecina do společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, 

s.r.o., IČ 25923099, se sídlem Čelakovského 6, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto. 

Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 90 bylo schváleno 
 
                                                                    10. 

Dotace z Malý Leader 2020 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo využití dotace Malý Leader 2020 na pořízení 2 vrat do budovy 
obecního úřadu. 
 
Návrh usnesení 91: 
 
Obecní zastupitelstvo schválilo využití dotace Malý Leader 2020 na pořízení 2 vrat do budovy 
obecního úřadu. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 

 
Usnesení číslo 91 bylo schváleno. 
 

11. 
Koupě části pozemku p.č. 3/6 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo koupi části pozemku p. č. 3/6 ( číslo geometrického plánu č. 233-
132/2019, koupě nově vzniklých parcel p.č. 3/13 a 3/12 o celkové výměře 105 m2 ) v ceně 30,- 
kč/m2. Vzhledem k tomu, že prodávající nesouhlasil s navrženou cenou, nebylo o návrhu hlasováno.  
 

12. 
Vánoční osvětlení 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo nabídku firmy Elektro Jindra na instalaci nového vánočního 
osvětlení na 3 thuje u obecního úřadu. 
 
Návrh usnesení 92: 
 



Obecní zastupitelstvo schválilo nabídku firmy Elektro Jindra na instalaci nového vánočního osvětlení 
na 3 thuje u obecního úřadu. 
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 

 
Usnesení číslo 92 bylo schváleno 
 

13. 
 

Dotace z POV – vybavenost Mikroregionu Vysokomýtsko 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo využití dotace z POV – vybavenost Mikroregionu Vysokomýtsko 
 
Návrh usnesení 93: 
 
Obecní zastupitelstvo schválilo využití dotace z POV – vybavenost Mikroregionu Vysokomýtsko 
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 

 
Usnesení číslo 93 bylo schváleno. 
 

14. 
 
Starosta obce jmenoval Inventarizační komisi provedením inventur ke dni 31.12. 2019 
 
Složení: předseda: Roman Němec 
            členové: Jiří Klát, Leona Severová 
 

15. 
Informace starosty obce 

 
Byl pořízen počítač Triline Profi do kanceláře účetní v ceně 14.960,- bez DPH a zálohovací disk v ceně 
cca 2.500,- Kč bez DPH. 
 
Starosta obce požádal předsedu finančního výboru Jiřího Kláta vypracováním zápisu ze zasedání 
finančního výboru do příštího zasedání zastupitelstva. Tento zápis bude přiložený k příštímu zápisu 
ze zasedání.  
 
Byla podepsána kupní smlouva mezi obcí a státním podnikem Milnea v likvidaci o odkupu vodárny  
v Javorníčku.  
 
Starosta informoval zastupitele o vyúčtování plynu k 18.09.2019: 
Budova OÚ č.p. 120, zaplaceno na zálohách 35.520,- Kč, přeplatek 8.534,86,- Kč  
Budova KZ č.p. 58, zaplaceno na zálohách 31.320,- Kč, přeplatek 2.641,22,- Kč. 
Nová výše záloh 2.800,- Kč. 
 
Starosta obce informoval o nahlášených, ale neuskutečněných, odstávkách elektrické energie ve 
dnech 14.10 a 21.10 v obci Javorník. Dále informoval o připravované rekonstrukci elektrického 
vedení firmou ČEZ a.s. v osadě Vysoká.  Bude nutné vyřešit instalaci stávajícího veřejného osvětlení 
na sloupech elektrického vedení. 
 
Starosta obce požádal občany, aby si nepletli prodejnu KONZUM s kanceláří obecního úřadu a 
případné připomínky, žádosti a výtky vůči obecnímu úřadu řešili přímo se starostou obce na tel.  
čísle 777 230 062. 
 
Starosta obce informoval zastupitele a občany obce o možnostech získání dotace na opravu účelové 
komunikace p.č. 1083 vedoucí k farmě Brůna. 
 



Dále starosta obce informoval o výsledku kontroly Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje 
na úseku požární ochrany, která proběhla v obci dne 4. 11. 2019. 
 
Informoval o telefonickém požadavku M.Š. o řešení úklidu listí z 3 ks ořešáků na obecním pozemku a 
nutnosti změn obecně závazných vyhlášek o poplatcích. 
 
Obec Javorník požádá o změnu územního plánu obce, občan obce mohou podávat návrhy, podněty a 
připomínky k jeho změnám na obecním úřadu Javorník. 
 
Štěpkování větví pro občany – zájemcům obec zajistí štěpkování na jejich pozemcích.  

 
16. 

Diskuze 
Věra Němcová informovala, že Peklo pod pergolou proběhne 8. 12. 2019 
Pavel Pechanec informoval, že zpívání vánočních koled „Vánoční kapřík“, proběhne v sobotu dne 21. 
12. 2019.  
V.N. upozornil na volně pobíhající psy po obci, kdy dochází mimo jiné i k napadání psů majitelů, kteří 
mají svého psa na vodítku. 
Leoš Bartheldi informoval o finanční situaci v odpadovém hospodaření obce. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Pechanec Pavel                                                   Starosta obce: Nešpor Daniel 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne:07. 11. 2019 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
Věra Němcová 
 
 
 
Leoš Bartheldi 


