
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Javorník č. 9/2013                                                

ze  dne 3. října 2013 v 18.00 hodin 

 

Přítomni: Bartheldi Leoš, Pechanec Pavel, Říha Josef, Němec Roman, Severová Leona, 

Růžková Jana 

Nepřítomni: Trinklová Jindřiška 

Program zasedání: 1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

   2. Přečtení zápisu z minulého zasedání 

   3. Schválení programu 

   4. Dotace ze životního prostředí na kulturní zařízení 

   5. Nákup materiálu do kulturního zařízení 

   6. Rozpočtové opatření č. 2/2013 

   7. Žádost manželů Brůnových 

   8. Údržba obce 

   9. Vánoční osvětlení 

            10. Beseda s důchodci 

            11. Neinvestiční náklady na děti 

            12. Nákup výpočetní techniky 

            13. Nákup posypových kontejnerů 

            14. Žádost mysliveckého sdružení Potočiny-Hrušová 

            15. Využití kulturního zařízení v zimním období 

 

1. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo volí zapisovatelem paní Janu Růžkovou a ověřovatele zápisu, 

kterými jsou Severová Leona a Pechanec Pavel. 

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

Usnesení č. 218 bylo schváleno. 

2. 

Starosta obce požádal paní Janu Růžkovou, aby přečetla zápis č. 8/2013 z minulého zasedání 

zastupitelstva obce. K zápisu nebylo žádných připomínek. 

3. 

Starosta obce přednesl návrh programu obecnímu zastupitelstvu na zasedání č. 9/2013. 

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. 219 bylo schváleno. 

4. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo podepsání smlouvy s firmou First International 

Company s.r.o. poskytování konzultace a zpracování Žádosti o dotační pomoc z EU 

plynoucího z Operačního programu Životní prostředí, Realizace úspor energie  na kulturní 

zařízení. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo podepsání smlouvy s firmou First 

International Company s.r.o. poskytování konzultace a zpracování Žádosti o dotační 

pomoc z EU plynoucího z Operačního programu Životní prostředí, Realizace úspor 

energie  na kulturní zařízení. 

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

Usnesení č. 220 bylo schváleno. 

5. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo nákup materiálu (záclony) do kulturního zařízení. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup materiálu (záclony) do kulturního zařízení. 

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

Nebylo schváleno, usnesení nevzniklo. 

6. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2013 ( viz příloha). 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013. 

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

Usnesení č. 221 bylo schváleno. 

7. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost manželů Brůnových na prodloužení 

asfaltové silnice u Staňkových a Brůnových (žádost součástí). Obecní zastupitelstvo 

nesouhlasí s prodloužením asfaltové silnice dle žádosti. 

 

 



Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje zpevnění cesty u Staňkových a manželů Brůnových 

štěrkem do maximální výše nákladů 30000,- Kč. 

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

Usnesení č. 222 bylo schváleno. 

8. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo výběr firmy ZD Morašice na zimní údržbu obce. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje výběr firmy ZD Morašice na zimní údržbu obce. 

Výsledek hlasování: Pro: 2  Proti: 4 Zdrželi se: 0 

Nebylo schváleno, usnesení nevzniklo. 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo výběr firmy pana Faltuse ze Slatiny na zimní 

údržbu obce. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje výběr firmy pana Faltuse ze Slatiny na zimní údržbu 

obce. 

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

Nebylo schváleno, usnesení nevzniklo. 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo výběr firmy pana Petřeka na zimní údržbu obce. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje výběr firmy pana Petřeka na zimní údržbu obce. 

Výsledek hlasování: Pro: 4  Proti: 0 Zdrželi se: 2 

Usnesení č. 223 bylo schváleno. 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo čištění odvodňovacích žlabů v obci, postřik 

plevelů formou brigádnických hodin  (Jaroslav Jelínek, Josef Říha). 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo čištění odvodňovacích žlabů v obci, postřik 

plevelů formou brigádnických hodin  (Jaroslav Jelínek, Josef Říha). 

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

Usnesení č. 224 bylo schváleno. 

 



Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo nákup postřikovače. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup postřikovače. 

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

Usnesení č. 225 bylo schváleno. 

9. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo doplnění vánočního osvětlení na smrk 

u pomníku. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje doplnění vánočního osvětlení na smrk u pomníku. 

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

Usnesení č. 226 bylo schváleno. 

10. 

Starosta obce informoval zastupitele o konání besedy s důchodci, která proběhne v sobotu 

30. 11. 2013 od 15.00 hod. v kulturním zařízení v Javorníku.  

11. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo zrušení usnesení č. 216 z minulého zasedání 

zastupitelstva obce č. 8/2013 o zaplacení celé výše neinvestičních nákladů na děti za rok 

2012. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje zrušení usnesení č. 216 z minulého zasedání 

zastupitelstva obce č. 8/2013 o zaplacení celé výše neinvestičních nákladů na děti za rok 

2012. 

Výsledek hlasování: Pro: 3  Proti: 2 Zdrželi se: 1 

Nebylo schváleno, usnesení nevzniklo. 

12. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo nákup výpočetní techniky do obecního úřadu. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup výpočetní techniky do obecního úřadu. 

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

Usnesení č. 227 bylo schváleno. 

 

 

 



13. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo nákup 2 ks posypových kontejnerů. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup 2 ks posypových kontejnerů. 

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

Usnesení č. 228 bylo schváleno. 

14. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost mysliveckého sdružení Potočiny-Hrušová 

na finanční příspěvek ve výši 5000 Kč, který bude použit na výsadbu plodonosných stromků 

na katastru obce Javorník jako zpestření potravy pro zvěř. (žádost součástí) 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje žádost mysliveckého sdružení Potočiny-Hrušová na 

finanční příspěvek ve výši 5000 Kč, který bude použit na výsadbu plodonosných 

stromků na katastru obce Javorník jako zpestření potravy pro zvěř. 

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

Usnesení č. 229 bylo schváleno. 

15. 

Využití kulturního zařízení v zimním období: 

středa   17:00 hod  stolní tenis + ruční práce pro děti 

čtvrtek  18:00 hod  cvičení pro děti 

(časy jsou pouze orientační, mohou se změnit) 

Po domluvě lze využít i v jiné dny. 

 

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA SE BUDE 

KONAT 7. LISTOPADU 2013 OD 18.00 HODIN. 

 

Zapsal: Růžková Jana    Starosta obce: Bartheldi Leoš 

 

 

Zápis vyhotoven dne 7. října 2013 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Severová Leona  Pechanec Pavel 


