
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Javorník č. 3/2013 dne 7. března 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. Knihovna 

   5. Plán činností komisí na rok 2013 

   6. Výběr firmy na broušení parket v kulturním zařízení 

   7. Schválení účetní závěrky za rok 2012 

   8. Nabídka na zřízení nových webových stránek 

   9. Sportovní areál 

 

1. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo volí zapisovatelem paní Janu Růžkovou a ověřovatele zápisu, 

kterými jsou Říha Josef a Němec Roman. 

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

Usnesení č. 179 bylo schváleno. 

 

2. 

Starosta obce požádal paní Janu Růžkovou, aby přečetla zápis č. 2/2013 z minulého zasedání 

zastupitelstva obce. K zápisu nebylo žádných připomínek. 

 

3. 

Starosta obce přednesl návrh programu obecnímu zastupitelstvu na zasedání č. 3/2013. 

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. 180 bylo schváleno. 



4. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo příspěvek ve výši 5000 Kč na podporu knihovny 

ve Vysokém Mýtě. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 5000 Kč na podporu knihovny ve 

Vysokém Mýtě. 

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

Usnesení č. 181 bylo schváleno. 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo zrušení internetového přístupu v rámci knihovny 

v obci Javorník z důvodu zpoplatnění a nezájmu občanů obce. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje zrušení internetového přístupu v rámci knihovny v obci 

Javorník z důvodu zpoplatnění a nezájmu občanů obce. 

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

Usnesení č. 182 bylo schváleno. 

 

5. 

Starosta obce požádal předsedu sportovní a kulturní komise paní Janu Růžkovou, aby 

předložila plán činností komisí na rok 2013. (viz. přílohy) 

 

6. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo výběr firmy pana Sedláčka z Němčic na broušení 

parket v kulturním zařízení (celkem 130 m2) dle předložené cenové nabídky. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje výběr firmy pana Sedláčka na broušení parket 

v kulturním zařízení (celkem 130 m2) dle předložené cenové nabídky. 

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

Usnesení č. 183 bylo schváleno. 

 

Práce budou probíhat v období duben – květen 2013. 

 

 

 



7. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo účetní závěrku za rok 2012. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2012. 

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

Usnesení č. 184 bylo schváleno. 

 

8. 

Starosta obce informoval zastupitele obce o nabídce na zřízení nových webových stránek. 

Přesunuto na příští zasedání.  

 

Webové stránky obce jsou     WWW.OBECJAVORNIK.EU 

 

9. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo zrušení permanentek na tenisové kurty 

na rok 2013. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje zrušení permanentek na tenisové kurty na rok 2013. 

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

Usnesení č. 185 bylo schváleno. 

 

Zapsal: Růžková Jana    Starosta obce: Bartheldi Leoš 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne 8. března 2013 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Říha Josef  Němec Roman 


