
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Javorník č. 5/2013 ze dne 9. května 2013 

v 18.00 hodin 

 

Přítomni: Bartheldi Leoš, Pechanec Pavel, Trinková Jindřiška, Říha Josef, Němec 

Roman, Severová Leona  

Nepřítomni: Růžková Jana 

Program zasedání: 1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

   2. Přečtení zápisu z minulého zasedání 

   3. Schválení programu 

   4. Závěrečný účet obce za rok 2012 

   5. Rozpočtové opatření č. 1/2013 

   6. Schválení konceptu kroniky obce 

   7. Svoz TKO k 30.4. 2013 

   8. Hospodaření obce k 30.4. 2013 

   9. Valná hromada Mikroregionu Vysokomýtska 

   10. Dětský den 

   11. Žádost o příspěvek 

   12. Výběr firmy na vymalování kulturního zařízení 

   13. Podání informace k prořezání stromů 

   14. Informace k opravě sítě u rybníka 

   15. Pronájem kulturního zařízení  

 

1. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo volí zapisovatelem pana Pechance Pavla a ověřovatele zápisu, 

kterými jsou Říha Josef a Trinklová Jindřiška. 

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

Usnesení č. 191 bylo schváleno. 

 

2. 

Starosta obce požádal pana Pavla Pechance, aby přečetl zápis č. 4/2013 z minulého zasedání 

zastupitelstva obce. K zápisu nebylo žádných připomínek. 

 

 



3. 

Starosta obce přednesl návrh programu obecnímu zastupitelstvu na zasedání č. 5/2013. 

O návrhu programu zasedání zastupitelstva obce bylo hlasováno. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva obce. 

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

Usnesení č. 192 bylo schváleno. 

4. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2012 bez výhrad.  

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2012 bez 

výhrad.  

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

Usnesení č. 193 bylo schváleno. 

 

5. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1/2013 ( viz. příloha). 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1/2013. 

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

Usnesení č. 194 bylo schváleno. 

 

 

6. 

Obecní zastupitelstvo projednalo koncept kroniky obce za rok 2012 a po zapracování 

připomínek bude projednán a schválen na příštím zasedání obecního zastupitelstva.  

 

7. 

Starosta obce požádal předsedu ekologické komise p. Josefa Říhu, aby seznámil zastupitele 

obce s vyhodnocením svozu TKO k 30.4. 2013. 

Příjem ze svozu TKO  120 583,-Kč. 

Příjem z poplatku za psy     6 600,-Kč.  

 

 



8. 

Starosta obce požádal předsedu předsedkyni finančního výboru p. Jindřišku Trinkovou, aby 

seznámila zastupitele obce s finančním hospodařením obce k 30.4. 2013. 

Příjmy: 880 351,-Kč. 

Výdaje: 558 876,-Kč. 

9. 

Starosta obce seznámil zastupitele s výsledky jednání na valné hromadě Mikroregionu 

Vysokomýtska, která se konala 25.4. 2013 v Tisové. Byla projednána zpráva o hospodaření, 

schválil se závěrečný účet svazku za rok 2012 s výhradou a byly projednány investice na 

opravu kulturních památek v roce 2013. 

 

10. 

Dětský den v obci Javorník se bude konat dne 8.6. 2013 od 14.00 hod. u kulturního zařízení. 

Budou  zajištěny soutěže pro děti, dětská atrakce a občerstvení. 

 

11. 

Byla projednána žádost o příspěvek dennímu stacionáři Mraveneček Opava. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje žádost o příspěvek dennímu stacionáři Mraveneček 

Opava. 

 

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

Nebylo schváleno, usnesení nevzniklo. 

 

12. 

Starosta obce informoval zastupitele obce o poptání firem na vymalování kulturního zařízení. 

Tato firma bude vybrána na příštím zasedání.   

 

13. 

Starosta obce informoval zastupitele obce, že práce na prořezání stromů na obecních 

pozemcích, které zasahovaly do elektrického vedení, byly dokončeny.  

 

14. 



Na opravu nefunkčních  úchytů ochranné sítě u rybníka bude objednána firma, která instalaci 

sítě provedla.    

15. 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo změnu pronájmů kulturního zařízení a 

společenského klubu v budově obecního úřadu. Pronájem obyvatelům, kteří nemají trvalý 

v obci Javorník bude projednán na zastupitelstvu obce. V prostorách kulturního zařízení a 

společenského klubu v budově obecního úřadu není povoleno přenocování.    

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo změnu pronájmů kulturního zařízení a 

společenského klubu v budově obecního úřadu. Pronájem obyvatelům, kteří nemají 

trvalý v obci Javorník bude projednán na zastupitelstvu obce. V prostorách kulturního 

zařízení a společenského klubu v budově obecního úřadu není povoleno přenocování.  

Výsledek hlasování: Pro: 5  Proti: 0 Zdrželi se: 1 

Usnesení č. 195 bylo schváleno. 

 

 

Zapsal: Pechanec Pavel    Starosta obce: Bartheldi Leoš 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne  9. května 2013 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Říha Josef  Trinklová Jindřiška 


