
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorník č. 3/2022, konaného dne 15.12.2022 v 

18.00  hodin 

 

Přítomni: Klát Jiří, Nešpor Daniel, Pechanec Pavel, Bartheldiová Andrea, Martin Jiroušek, Pavel 

Pechanec ml.  

Omluveni: Leona Severová                 

 

Program zasedání:        1.  Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

                                   2.  Přečtení zápisu z minulého zasedání 

   3.  Schválení programu 

   4.  Plán obnovy venkova 

   5.  Schválení rozpočtu na r. 2023 

   6.  Plán preventivně výchovné činnosti na r. 2023 

   7.  Projednání stavu požární ochrany v obci 

   8.  Dotace z Programu obnovy venkova - KONZUM  

   9.  Dotace z Programu obnovy venkova – úprava oplocení areálu technických  

        služeb a částečné zastřešení areálu 

 10.  Kumulace odměn zastupitelů 

 11.  Hospodaření obce k 30.11.2022 

 12.  Schválení ceny pozemku p.č. 341/10 

 13.  Rozhodnutí 2/2022 

 14.  Rozpočtové opatření č. 4, 5 

 15.  Charita Nové Hrady – žádost 

 16.  Informace starosty obce 

 17.  Diskuze 

 

1. 

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

 

Návrh usnesení 23: 

 

Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu, kterými jsou Andrea Bartheldiová a Pavel Pechanec 

a zapisovatelem Daniel Nešpor. 

 

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

 

Usnesení č. 23 bylo schváleno. 

 

                                                                          2. 

Přečtení zápisu z minulého zasedání 

 

Martin Jiroušek přečetl zápis z minulého zasedání. K zápisu nebyly připomínky. 

 

3. 

Schválení programu 

 

Starosta obce přednesl návrh programu obecnímu zastupitelstvu na zasedání č. 3/2022, 

o návrhu programu zasedání zastupitelstva obce bylo hlasováno. 

 

Návrh usnesení 24:  

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva obce.  

 

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

 

Usnesení číslo 24 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 



4. 

Plán obnovy venkova 

Návrh usnesení 25: 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program „Plán akcí programu obnovy venkova“ 

na volební období 2022-2026. 

 

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

 

Usnesení číslo 25 bylo schváleno 

5. 

Schválení rozpočtu na r. 2023 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo rozpočet na rok 2023.  

 

Příjmy:  4.349.000,- Kč 

Výdaje: 4.349.000,- Kč 

 

Závazným ukazatelem pro sledování rozpočtu jsou paragrafové příjmy a paragrafové výdaje  

dle zákona č. 205/200 Sb. v platném znění. 

 

Návrh usnesení 26:  

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2023. 

 

Závazným ukazatelem pro sledování rozpočtu jsou paragrafové příjmy a paragrafové výdaje  

dle zákona č. 205/200 Sb. V platném znění. 

 

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

 

Usnesení číslo 26 bylo schváleno 

 

6. 

Plán preventivně výchovné činnosti na r. 2023 

 

Obec Javorník zpracovala plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany na r. 2023. 

 

Návrh usnesení 27:  

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany na      

r. 2023. 

 

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

 

Usnesení číslo 27 bylo schváleno 

                         

7. 

 

Projednání stavu požární ochrany v obci 

 

Místostarosta Daniel Nešpor seznámil zastupitele se stavem požární ochrany v obci.  

 

8. 

Dotace z Programu obnovy venkova - KONZUM  

 

Obecní zastupitelstvo projednalo využití dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v 

rámci Programu obnovy venkova na r. 2023 na podporu provozu prodejny Konzum. 

 

Návrh usnesení 28: 

 



Obecní zastupitelstvo schvaluje využití dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci 

Programu obnovy venkova na r. 2023 na podporu provozu prodejny Konzum. 

 

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

 

Usnesení číslo 28 bylo schváleno. 

9. 

Dotace z Programu obnovy venkova -úprava oplocení 

   areálu technických služeb a částečné zastřešení 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo využití dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v 

rámci Programu obnovy venkova na r. 2023 na úpravu oplocení areálu technických služeb a částečné 

zastřešení areálu 

 

Návrh usnesení 29: 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje využití dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci 

Programu obnovy venkova na r. 2023 na úpravu oplocení areálu technických služeb a částečné 

zastřešení areálu. 

 

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

 

Usnesení číslo 29 bylo schváleno. 

10. 

Kumulace odměn zastupitelů 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo kumulaci odměn zastupitelů za souběh více funkcí předsedů výborů 

a členů výborů. ( 1x za předsedu výboru + 1x za člena výboru ) Netýká se starosty a místostarosty.  

 

Návrh usnesení 30: 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje kumulaci odměn zastupitelů za souběh více funkcí předsedů výborů a  

členů výborů. ( 1x za předsedu výboru + 1x za člena výboru ) Netýká se starosty a místostarosty. 

 

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

 

Usnesení číslo 30 bylo schváleno. 

 

11. 

Hospodaření obce k 30.11.2022 

 

Starosta obce požádal předsedu finančního výboru Pavla Pechance ml., aby seznámil zastupitele s 

hospodařením obce k 30.11. 2022. 

 

Příjmy:  4.877.648,- Kč 

 

Výdaje: 3.639.390,- Kč  

 

12. 

Schválení ceny zasíťovaného obecního pozemku p.č. 341/10 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo cenu zasíťovaného obecního pozemku p.č. 341/10 v k.ú. Javorník  

U Vysokého Mýta. 

 

Návrh usnesení 31: 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje cenu zasíťovaného obecního pozemku p.č. 341/10 v k.ú. Javorník u 

Vysokého Mýta. Cena za 1 m2 zasíťované parcely bude 500,- Kč včetně DPH. 

 

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

 



Usnesení č. 31 bylo schváleno 

 

13. 

Rozhodnutí 2/2022 

 

Zastupitelstvo obce projednalo nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 

318/2017 Sb., o výši odměn zastupitelstev územních samosprávních celků 

 

Návrh usnesení č. 32 

Zastupitelstvo obce Javorník stanovuje v souladu s nařízením vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění 

nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn zastupitelstev územních samosprávních celků svým 

neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: 

 

Starosta………………..14.500,- Kč 

Místostarosta………..13.100,- Kč 

Předseda výboru…….2.700,- Kč 

Člen výboru…………….1.200,- Kč 

Měsíční odměny podle tohoto nařízení budou poskytnuty členům zastupitelstva od 01. ledna 2023. 

 

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

 

Usnesení č. 32 bylo schváleno 

 

 

14. 

Rozpočtové opatření 4, 5/2022 

 

Starosta obce informoval zastupitele o rozpočtové změně. 

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č.4, 5/2022 (viz. příloha ). 

 

15. 

Charita Nové Hrady - žádost 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo žádost o poskytnutí finančního daru charitě Nové Hrady na úhradu 

provozních nákladů poskytovaných sociálních služeb. 

 

Návrh usnesení 33:  

 

Obecní zastupitelstvo schválilo finanční dar Charitě Nové Hrady ve výši 5.000,- Kč 

 

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

 

Usnesení číslo 33 bylo schváleno 

 

16. 

Informace starosty obce 

 

Pardubický kraj provedl kontrolu dotace na pořízení obecního přístřešku a podpory prodejny 

KONZUM. 

 

Starosta poděkoval SDH Javorník za akci Čertování. 

 

Svépomocný spolek Javorník pořádá pod pergolou v sobotu 17.12. od 17 hod. tradiční zpívání koled 

Vánoční kapřík. 

 

VAK Vysoké Mýto od 1.1.2023 zvyšuje cenu vodného. Nová cena 45,40 Kč/m3 včetně 10% DPH. 

 

 

 

 

 



17. 

Diskuze 

 

J.J. požádal o opravu židlí na sále KZ.  

P.B. se dotázal na přístřešek v areálu technických služeb – bylo mu odpovězeno. 

L.B. poukázal na nefunkční svítidla veřejného osvětlení v obci.   

P.B. poukázal na prořezání náletových dřevin na obecních pozemcích.  

L.B. požádal o informaci jaké jsou celkové náklady obce za r. 2022 které platí pracovníkům 

zaměstnaným na dohodu.  

 

 

 

Zapsal: Daniel Nešpor                                                   Starosta obce: Jiří Klát 

 

Zápis vyhotoven dne: 15.12. 2022 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

Andrea Bartheldiová 

 

Pavel Pechanec 


