
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorník č.6/2020, konaného dne 10.12.2020 v 
18.00  hodin 

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

   3.  Schválení programu 
   4.  Schválení rozpočtu na r. 2021 
   5.  Inventarizační komise 
   6.  Zrušení usnesení č. 124/2020 
   7.  Změna územního plánu 
   8.  Zrušení usnesení č. 152/2020 
   9.  Dotace – POV Mikroregion Vysokomýtsko a Malý Leader 2021 MAS  
        Litomyšlsko 
 10. Plán preventivně výchovné činnosti na r. 2021  
 11. Žádost pana O.C. 
 12. Žádost pana J. N.   
 13. Dotace – POV, vybudování místa na kontejner na bioodpad 
 14. Projednání stavu požární ochrany v obci 
 15. Smlouva o poskytování administrativních a konzultačních služeb 
 16. Projednání stavebních prací  p. Vaclava Kučery na zednické práce 
 17. Rozpočtové opatření č. 4/2020 a č. 5/2020  
 18. Informace starosty obce  
 19. Diskuze 
 

 
1. 

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
 
Návrh usnesení 160: 
 
Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu, kterými jsou Jiří Klát a Leona Severová 
a zapisovatelem Pavel Pechanec. 
 
 
Výsledek hlasování : Pro: 7     Proti: 0    Zdrželi se:   0  
 
Usnesení č. 160 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. 06/2020 
o návrhu programu zasedání zastupitelstva obce bylo hlasováno. 
 
Návrh usnesení 161:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva obce.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 161 bylo schváleno. 
 



 
4. 

 
Schválení rozpočtu na r. 2021 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo rozpočet na rok 2021.  
 
Příjmy: 4.282.800,- Kč 
Výdaje: 8.460.000,- Kč 
Financování: 4.177.200,- Kč 
 
Závazným ukazatelem pro sledování rozpočtu jsou paragrafové příjmy a paragrafové výdaje  
dle zákona č. 205/2000 Sb. V platném znění. 
 
Návrh usnesení 162:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2021. 
 
Závazným ukazatelem pro sledování rozpočtu jsou paragrafové příjmy a paragrafové výdaje  
dle zákona č. 205/2000 Sb. v platném znění. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: Roman Němec   Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 162 bylo schváleno. 
 

5. 
Inventarizační komise 

 
Starosta obce jmenoval inventarizační komisi provedením inventur ke dni 31.12. 2020 
 
Složení: předseda: Věra Němcová 
            členové: Leoš Bartheldi, Roman Němec 

 
 

6. 
Zrušení usnesení 124/2020 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo zrušení usnesení 124/2020 – změna územního plánu. 
 
Návrh usnesení 163:  
 
Obecní zastupitelstvo ruší usnesení 124/2020 – změna územního plánu obce 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 163 bylo schváleno. 

 
7. 

Změna územního plánu 

Zastupitelstvo obce navrhuje:  

změnu územního plánu z vlastního podnětu na parcele p. č.494/9, vlastníka K.S v katastrálním území 
Javorník u Vysokého Mýta ze současného účelu využití Z5/BV na účel využití NZ plochy zemědělské. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 164 bylo schváleno. 

 



Zastupitelstvo obce navrhuje:  

změnu územního plánu z vlastního podnětu na parcele p. č.665/2 vlastníka J.M. ,  N.M. a 
Zemědělské družstvo „Růžový Palouček“ č.p. 180, 569 51 Morašice v katastrálním území Javorník u 
Vysokého Mýta ze současného účelu využití Z7b/BV na účel využití NZ plochy zemědělské. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 165 bylo schváleno. 

Zastupitelstvo obce navrhuje:  

změnu územního plánu z vlastního podnětu na parcele p. č. 664/2 vlastníka J. M., N.M. a 
Zemědělské družstvo „Růžový Palouček“ č.p. 180, 569 51 Morašice v katastrálním území Javorník u 
Vysokého Mýta ze současného účelu využití Z7b/BV na účel využití NZ plochy zemědělské. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 166 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce navrhuje:  

změnu územního plánu z vlastního podnětu na parcele p. č.665/1, ( výměra 4.600 m2 )  vlastníka 
Ing .K.M. v katastrálním území Javorník u Vysokého Mýta ze současného účelu využití Z7b/BV na 
účel využití NZ plochy zemědělské. 1.500 m2 nechat ve funkčním využití bydlení v rodinných domech 
– BV – viz nákres. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 167 bylo schváleno. 

 
8. 

Zrušení usnesení 152/2020 
 
Obecní zastupitelstvo projednalo zrušení usnesení 152/2020 – Dotace z Programu obnovy venkova – 
přístřešek u budovy obecního úřadu 
 
Návrh usnesení 168:  
 
Obecní zastupitelstvo ruší usnesení 152/2020 – Dotace z Program obnovy venkova – přístřešek u 
budovy obecního úřadu 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: Roman Němec  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 168 bylo schváleno. 
 

9. 
                   Dotace – POV Mikroregion Vysokomýtsko a Malý Leader 2021 MAS Litomyšlsko 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo využití dotace z POV Mikroregion Vysokomýtsko na rekonstrukci 
letní jídelny v budově kulturního zařízení a dotaci Malý Leader 2021 MAS Litomyšlsko na obnovu 
obecního přístřešku. 
 
Návrh usnesení 169:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje využití dotace z POV Mikroregion Vysokomýtsko na rekonstrukci letní 
jídelny v budově kulturního zařízení a dotaci Malý Leader 2021 MAS Litomyšlsko na obnovu obecního 
přístřešku. 
 



 
Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se:  Roman Němec 
 
Usnesení číslo 169 bylo schváleno. 

 
10.  

Plán preventivně výchovné činnosti na r. 2021 
 
Obec Javorník zpracovala plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany na r. 2021. 
 
Návrh usnesení 170:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany na      
r. 2021. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 170 bylo schváleno. 
 

11. 
Žádost pana O. C.  

 
Obecní zastupitelstvo projednalo žádost pana O.C. o řešení protipovodňových opatření v obci. 
 
Návrh usnesení 171:  
  
Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce, aby zahájil jednání se Správou a údržbou silnic. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 171 bylo schváleno. 

 
12. 

Žádost pana J. N.  
 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo žádost pana J.N. o umístění dopravního zrcadla při výjezdu z místní 
komunikace mezi domy č.p. 31 a 48. 
 
Návrh usnesení 172:  
  
Obecní zastupitelstvo schvaluje žádost pana J.N. o umístění dopravního zrcadla při výjezdu z místní 
komunikace mezi domy č.p. 31 a 48. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 172 bylo schváleno. 
 
Obecní zastupitelstvo projednalo žádost pana J.N. o vyčištění a popř. prohloubení koryta 
Blahovského potoka na p.č. 73/1, 75/1, 76. 
 
Návrh usnesení 173:  
 
Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce, aby zahájil jednání s Povodí Labe s.p. a odborem 
životního prostředí ve Vysokém Mýtě. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 173 bylo schváleno.. 
 



Obecní zastupitelstvo projednalo žádost pana J.N. o dovezení štěrku na místní komunikaci, p.č. 1/1 
vedoucí k domu č. p. 50.  
 
Návrh usnesení 174:  
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje pořízení štěrku na místní komunikaci, p.č. 1/1 vedoucí k domu č.p. 
50. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
 
Usnesení číslo 174 bylo schváleno. 

 
 

13. 
Dotace – POV, vybudování místa na kontejner na bioodpad 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo využití dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v 
rámci Programu obnovy venkova na r. 2021 na vybudování místa na kontejner na bioodpad. 
 
Návrh usnesení 175: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje využití dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci 
Programu obnovy venkova na r. 2021 na vybudování místa na kontejner na bioodpad. 
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 4   Proti: Roman Němec   Zdrželi se: Věra Němcová, Jiří Klát 
 
Usnesení číslo 175 bylo schváleno. 

 
14. 

Projednání stavu požární ochrany v obci 
 

Místostarosta Pavel Pechanec seznámil zastupitele se stavem požární ochrany v obci.  
 

15. 
Smlouva o poskytování administrativních a konzultačních služeb   

 
Obecní zastupitelstvo projednalo smlouvu o poskytování administrativních a konzultačních služeb 
s Ing. Terezou Šíchovou. 
 
 
 
Návrh usnesení 176: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytování administrativních a konzultačních služeb 
s Ing. Terezou Šíchovou. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se: Věra Němcová, Roman Němec 
 
Usnesení číslo 176 bylo schváleno. 

16. 
Projednání provedení stavebních prací v budově obecního úřadu 

 
Obecní zastupitelstvo projednalo provedení stavebních prací v budově obecního úřadu Javorník      
čp. 120 p. Václavem Kučerou. 
 
Návrh usnesení 177: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje provedení stavebních prací v budově obecního úřadu Javorník        
čp. 120 p. Václavem Kučerou v částce 40.903,- Kč. 
 



 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení číslo 177 bylo schváleno. 

 
17. 

Rozpočtové opatření č. 4/2020 a č. 5/2020 
 

Starosta obce informoval zastupitele o rozpočtové změně. 
 
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 4/2020 a č. 5/2020 (viz. příloha ). 

 
 

18. 
Informace starosty obce 

 
Byl rozvezen posypový štěrk a připraven traktor s radlicí na prohrnování sněhu. 
SZIF přiznal a proplatil dotaci na traktor. 
Info o vybourání příčky ve skladu OÚ, opravy omítky a podlahy. 
Cena vodného vzrostla na 39,52 Kč. Dále informoval o sportovních aktivitách během vánočních 
svátků (dle aktuální situace Covid-19).   

 
19. 

Diskuze 
 

Věra Němcová informovala o možných kulturních akcích na rok 2021, dle situace Covid-19. 
Pavel Pechanec informoval, že vzhledem k současné situaci letos neproběhne zpívání koled Vánoční 
kapřík. 
 
 
Zapsal: Pechanec Pavel                                                   Starosta obce: Nešpor Daniel 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 10.12.2020 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
Jiří Klát 
 
Leona Severová 


