
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Javorník č. 8/2013 ze dne 5. září 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. Schválení dotace - Konzum 

   5. Schválení dotace – provedení údržby veřejné zeleně 

   6. Dotace z programu obnovy venkova na rok 2014 

   7. Dotace ze životního prostředí – kulturní zařízení 

   8. Dotace ze životního prostředí – protipovodňové opatření  

   9. Neinvestiční náklady na děti 

            10. Kontejner na bio odpad 

            11. Nákup materiálu do kulturního zařízení 

            12. Žádost p. Rutarové 

            13. Javorník v knize 

            14. Odkoupení rybníka v Javorníčku 

            15. Veřejné osvětlení na Milotíně 

 

 

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. 211 bylo schváleno. 

 

2. 

Starosta obce požádal paní Janu Růžkovou, aby přečetla zápis č. 7/2013 z minulého zasedání 

zastupitelstva obce. K zápisu nebylo žádných připomínek. 

 



3. 

Starosta obce přednesl návrh programu obecnímu zastupitelstvu na zasedání č. 8/2013. 

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. 212 bylo schváleno. 

 

4. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo dotaci „Příspěvek na provoz prodejny Konzum“ 

v rámci Programu obnovy venkova z Pardubického kraje. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje dotaci „Příspěvek na provoz prodejny Konzum“ v rámci 

Programu obnovy venkova z Pardubického kraje. 

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

Usnesení č. 213 bylo schváleno. 

 

5. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo dotaci „Provedení údržby veřejné zeleně“  

v rámci Programu obnovy venkova z Pardubického kraje. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje dotaci „Provedení údržby veřejné zeleně“ v rámci 

Programu obnovy venkova z Pardubického kraje. 

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

Usnesení č. 214 bylo schváleno. 

6. 

Starosta obce navrhl využít dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci 

Programu obnovy venkova na rok 2014. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo dotační 

titul č. 4 na opravu místních komunikací par.č. 1104, 1090/2 a 206. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje dotační titul č. 4 na opravu místních komunikací par.č. 

1104, 1090/2 a 206. 

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

Usnesení č. 215 bylo schváleno. 



7. 

Po zjištění dalších informací bude starosta obce informovat zastupitele o dalším průběhu 

získání dotace ze životního prostředí na částečnou rekonstrukci kulturního zařízení. 

 

8. 

Obecní zastupitelstvo projednalo možnost získání dotace ze životního prostředí na 

protipovodňové opatření v rámci „Mikroregionu Vysokomýtsko“. Vzhledem k nutnosti, aby 

obec vlastnila pozemky nutné ke stavbě protipovodňových opatření, je tato stavba v současné 

době nereálná. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje projednání dotace ze životního prostředí na 

protipovodňové opatření v rámci „Mikroregionu Vysokomýtsko“.   

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

Nebylo schváleno, usnesení nevzniklo. 

 

9. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo zaplacení neinvestičních nákladů na děti, které 

navštěvují školy ve Vysokém Mýtě a Cerekvici nad Loučnou  za rok 2012. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje zaplacení neinvestičních nákladů na děti, které 

navštěvují školy ve Vysokém Mýtě a Cerekvici nad Loučnou  za rok 2012. 

Výsledek hlasování: Pro: 5  Proti: 2 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 216 bylo schváleno. 

 

10. 

Kontejner na bio odpad bude přistaven od středy 11. září 2013 do neděle 15. září 2013  

u kulturního zařízení. 

 

11. 

Projednání nákupu materiálu do kulturního zařízení (záclony) bylo odloženo na příští 

zasedání. 

 

 

 



12. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost paní Rutarové na instalaci 

elektroměrového rozvaděče na obecní pozemek č. 1105. (žádost součástí) 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schválilo žádost paní Rutarové na instalaci elektroměrového 

rozvaděče na obecní pozemek č. 1105. 

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

Usnesení č. 217 bylo schváleno. 

 

13. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo možnost zpoplatněného rozšíření zápisu o obci 

Javorník v knize „Česká republika- města a obce“. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje projednání možnosti zpoplatněného rozšíření zápisu 

o obci Javorník v knize „Česká republika- města a obce“. 

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

Nebylo schváleno, usnesení nevzniklo. 

 

14. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo odkoupení rybníka v Javorníčku. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje projednání odkoupení rybníka v Javorníčku. 

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

Nebylo schváleno, usnesení nevzniklo. 

 

15. 

Pan R. Němec informoval o nevhodném umístění sloupu veřejného osvětlení na Milotíně. 

 

Zapsal: Růžková Jana    Starosta obce: Bartheldi Leoš 

 

Zápis vyhotoven dne 9. září 2013 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Říha Josef   Němec Roman 


