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

v 18.00  hodin 

 

 

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. 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva obce.  

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

Usnesení číslo 24 bylo schváleno. 

 

 

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 

 

 

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 

 

 

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 

                         

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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 

 

 



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 

 

 

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

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

Usnesení číslo 33 bylo schváleno 


