
Usnesení ze  ze zasedání zastupitelstva obce Javorník č. 1/2013 dne 10. ledna 2013 

v 18.00 hodin 

 

Přítomni: Bartheldi Leoš, Pechanec Pavel, Říha Josef, Němec Roman, Trinklová 

Jindřiška, Severová Leona, Růžková Jana 

Nepřítomni: 0 

Program zasedání: 1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

   2. Přečtení zápisu z minulého zasedání 

   3. Schválení programu 

   4. Výběr firmy na prořezání obecního lesa 

   5. Výběr firmy na prořezání vysokých stromů na obecních pozemcích 

   6. Výběr architekta na zpracování územního plánu 

   7. Návrh rozpočtu na rok 2013 

   8. Karneval 

   9. Ples hasičů 

            10. Zpráva předsedy inventarizační komise 

            11. Charita Nové Hrady 

            12. Žádosti pana Cibulky 

            13. Schválení zadání územního plánu 

            14. Žádost paní Železníkové a občanů z Lopatova 

            15. Zápis do prvních tříd v Cerekvici n. Loučnou 

 

 

1. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo volí zapisovatelem paní Janu Růžkovou a ověřovatele zápisu, 

kterými jsou Trinklová Jind řiška a Němec Roman. 

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

Usnesení č. 161 bylo schváleno. 

2. 

Starosta obce požádal paní Janu Růžkovou, aby přečetla zápis č. 10/2012 z minulého zasedání 

zastupitelstva obce. K zápisu nebylo žádných připomínek. 

3. 

Starosta obce přednesl návrh programu obecnímu zastupitelstvu na zasedání č. 1/2013. 



O návrhu programu zasedání zastupitelstva obce bylo hlasováno. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva obce. 

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

Usnesení č. 162 bylo schváleno. 

4. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo výběr firmy p. Máry na prořezání obecního lesa. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje výběr firmy p. Máry na pro řezání obecního lesa. 

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

Nebylo schváleno, usnesení nevzniklo. 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo výběr firmy p. Trčky na prořezání obecního lesa. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje výběr firmy p. Tr čky na prořezání obecního lesa. 

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

Nebylo schváleno, usnesení nevzniklo. 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo výběr firmy Městské lesy na prořezání obecního 

lesa. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje výběr firmy M ěstské lesy na prořezání obecního lesa. 

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

Usnesení č. 163 bylo schváleno. 

5. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo výběr firmy p. Křivky na prořezání vysokých 

stromů na obecních pozemcích ve výši 48 000 Kč. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje výběr firmy p. K řivky ze Zaječic na prořezání vysokých 

stromů na obecních pozemcích ve výši 48 000 Kč. 

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

Nebylo schváleno, usnesení nevzniklo. 

 



Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo výběr firmy p. Sokola  na prořezání vysokých 

stromů na obecních pozemcích ve výši 35 600 Kč. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje výběr firmy p. Sokola  na prořezání vysokých stromů na 

obecních pozemcích ve výši 35 600 Kč. 

Výsledek hlasování: Pro: 1  Proti: 5 Zdrželi se: 1 

Nebylo schváleno, usnesení nevzniklo. 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo výběr firmy p. Hrušky  na prořezání vysokých 

stromů na obecních pozemcích ve výši 27 000 Kč. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje výběr firmy p. Hrušky  na pro řezání vysokých stromů 

na obecních pozemcích ve výši 27 000 Kč. 

Výsledek hlasování: Pro: 4  Proti: 1 Zdrželi se: 2 

Usnesení č. 164 bylo schváleno. 

6. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo výběr architekta Ing. arch. Čížka z Chocně na 

zpracování územního plánu ve výši 125 000 Kč. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje výběr architekta Ing. arch. Čížka z Chocně na 

zpracování územního plánu ve výši 125 000 Kč. 

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

Nebylo schváleno, usnesení nevzniklo. 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo výběr architekta Ing. arch. Kuldy z Ústí nad 

Orlicí na zpracování územního plánu ve výši 145 645 Kč. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje výběr architekta Ing. arch. Kuldy z Ústí nad Orlicí na 

zpracování územního plánu ve výši 145 645 Kč. 

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

Nebylo schváleno, usnesení nevzniklo. 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo výběr architektky Ing. arch.. Vaníčkové 

z Jablonného nad Orlicí na zpracování územního plánu ve výši 77 000 Kč. 



Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje výběr architektky Ing. arch. Vaní čkové z Jablonného 

nad Orlicí na zpracování územního plánu ve výši 77 000 Kč. 

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

Usnesení č. 165 bylo schváleno. 

7. 

Starosta obce přednesl zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2013. 

Příjmy -  2 411 400 Kč 

Výdaje - 2 201 000 Kč 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh rozpočtu na rok 2013. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu na rok 2013. 

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

Usnesení č. 166 bylo schváleno. 

8. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo pořádání dětského maškarního karnevalu, který 

se bude konat dne 26. 1. 2013 od 14.00 hod. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši 2000 Kč. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 2000 Kč. 

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

Usnesení č. 167 bylo schváleno. 

9. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši 2000 Kč na hasičský 

ples pořádaný SDH Javorník, který se bude konat dne 26. 1. 2013 od 20:00 hodin.  

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 2000 Kč na hasičský ples 

pořádaný SDH Javorník. 

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

Usnesení č. 168 bylo schváleno. 

10. 

Předseda  inventarizační komise Pavel Pechanec přednesl zprávu o provedení inventarizace 

majetku obce k 31. 12. 2012. Inventarizační komise podala návrh na vyřazení některého 

drobného majetku z důvodu jeho nefunkčnosti. Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 



11. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši 8000,- Kč pro Charitu 

Nové Hrady. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 8000 Kč pro Charitu Nové 

Hrady. 

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

Usnesení č. 169 bylo schváleno. 

12. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost pana Cibulky na osazení žlabovek do 

příkopu u sběrného dvora. (žádost součástí) 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje žádost pana Cibulky na osazení žlabovek do příkopu 

u sběrného dvora. 

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

Usnesení č. 170 bylo schváleno. 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost pana Cibulky na opravu opěrné tenisové 

zdi. (žádost součástí) 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje žádost pana Cibulky na opravu opěrné tenisové zdi. 

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

Nebylo schváleno, usnesení nevzniklo. 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost pana Cibulky na pořízení brány mezi 

tenisovými kurty a arénou. (žádost součástí) 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje žádost pana Cibulky na pořízení brány mezi tenisovými 

kurty a arénou. 

Výsledek hlasování: Pro: 3  Proti: 4 Zdrželi se: 0 

Nebylo schváleno, usnesení nevzniklo. 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost pana Cibulky na nákup volejbalové sítě. 

(žádost součástí) 



Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje žádost pana Cibulky na nákup volejbalové sítě. 

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

Usnesení č. 171 bylo schváleno. 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost pana Cibulky na příspěvek javornickým 

hokejistům na sezónu ve výši 20 000 Kč. (žádost součástí) 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje žádost pana Cibulky na příspěvek javornickým 

hokejistům na sezónu ve výši 20 000 Kč. 

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

Usnesení č. 172 bylo schváleno. 

13. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo zadání územního plánu. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje zadání územního plánu. 

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

Usnesení č. 173 bylo schváleno. 

14. 

Obecní zastupitelstvo projednalo žádosti občanů na veřejné osvětlení v obci. Další projednání 

proběhne na základě vypracované cenové nabídky. 

15. 

Starosta obce informoval zastupitele, že 13. února 2013 proběhne od 13.30 – 16.30 hodin 

v Cerekvici n. Loučnou zápis do prvních tříd. 

 

Zapsal: Růžková Jana    Starosta obce: Bartheldi Leoš 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 14. ledna 2013 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Trinklová Jindřiška  Němec Roman 


