
Usnesení za zasedání zastupitelstva obce Javorníku č.2/2014 ze dne 6. února 2014 

 

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. Zpráva předsedy inventarizační komise 

   5. Charita Nové Hrady 

   6. Protipovodňové opatření u Dvořákových 

   7. Turnaj ve stolním tenise 

   8. Plány činností komisí na rok 2014 

   9. Spotřeba elektrické energie za rok 2013 

            10. Permanentky na rok 2014 

            11. Tříkrálová sbírka 

            12. Hospodaření obce k 31. 12. 2013 

            13. Věcné břemeno na parcelní číslo 153/1 a153/3 

            14. Členský příspěvek na Mikroregion Vysokomýtska 

            15. Žádost pana Michala Severy 

            16. Nákup techniky 

            17. Nákup kontejneru na posypový materiál 

            18. Oprava obecní cesty u m. Brůnových 

            19. Změna firmy na zimní údržbu obce 

 

 

 

1. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo volí zapisovatelem paní Janu Růžkovou a ověřovatele zápisu, 

kterými jsou Pechanec Pavel a Trinklová Jindřiška. 

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

Usnesení č. 244 bylo schváleno. 

2. 



Starosta obce požádal paní Janu Růžkovou, aby přečetla zápis č. 1/2014 z minulého zasedání 

zastupitelstva obce. K zápisu nebylo žádných připomínek. 

 

3. 

Starosta obce přednesl návrh programu obecnímu zastupitelstvu na zasedání č. 2/2014. 

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. 245 bylo schváleno. 

 

4. 

Předseda  inventarizační komise Pavel Pechanec přednesl zprávu o provedení inventarizace 

majetku obce k 31. 12. 2013. Nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi stavem fyzickým a účetním. 

Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 

 

5. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč pro 

Charitu Nové Hrady. (žádost součástí) 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč pro Charitu Nové 

Hrady. 

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

Usnesení č. 246 bylo schváleno. 

 

6. 

Obecní zastupitelstvo projednalo výstavbu protipovodňového opatření u Dvořákových. Na 

základě předložené zprávy o možné výstavbě (přeložení optic sdělovacího kabelu a 

plynovodu) obecní zastupitelstvo neschválilo realizaci výše uvedených prací z důvodu malé 

účinnosti odvodu povrchové vody. 

 

 

 

Návrh usnesení: 



Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr nerealizovat výstavbu protipovodňového opatření 

u  Dvořákových. (p.č. 102) 

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

Usnesení č. 247 bylo schváleno. 

 

7. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo příspěvek ve výši 1000 Kč na turnaj ve stolním 

tenisu, který se bude konat v sobotu 1. března 2014 od 15.00 hod. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 1000 Kč na turnaj ve stolním tenisu. 

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

Usnesení č. 248 bylo schváleno. 

 

8. 

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

předložila plány činností komisí na rok 2014. (viz. příloha) 

 

9. 

Starosta obce informoval zastupitele obce o spotřebě elektrické energie za rok 2013. 

 

Elektrická energie za rok 2013               ceny bez DPH 

Veřejné osvětlení Javorník    39 283,- Kč 

Veřejné osvětlení Vysoká                 4 347,- Kč 

Rybník                   1 946,- Kč 

Kulturní zařízení         6 285,- Kč 

Budova obce                  34 744,- Kč 

 

Na základě vysoké spotřeby el. energie v budově obecního úřadu, obecní zastupitelstvo 

projednalo a schválilo plynofikaci přízemí obecního úřadu. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje plynofikaci přízemí obecního úřadu. 

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

Usnesení č. 249 bylo schváleno. 

10. 



Obecní zastupitelstvo projednalo neplacení permanentek na tenisové kurty pro rok 2014. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje neplacení permanentek na tenisové kurty pro rok 2014. 

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

Usnesení č. 250 bylo schváleno. 

 

11. 

Oblastní charita Nové Hrady děkuje občanům obce Javorník za ochotu a pomoc při Tříkrálové 

sbírce v roce 2014.  V obci Javorník bylo od občanů obce vybráno 4 673 Kč. 

 

12. 

Starosta obce požádal předsedu finančního výboru paní Jindřišku Trinklovou, aby seznámila 

zastupitele obce s finančním hospodařením obce k 31. 12. 2013. 

Celkové příjmy: 3 100 842 Kč 

    výdaje: 1 843 023 Kč 

 

13. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost o zřízení věcného břemene na parcelním 

čísle 153/1 a 153/3 (žádost součástí). 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr o zřízení věcného břemene na parcelním čísle 

153/1 a 153 /3. 

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

Usnesení č. 251 bylo schváleno. 

 

14. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo členský příspěvek pro Mikroregion 

Vysokomýtska ve výši 13 Kč/ za trvale žijícího obyvatele, v celkové výši 3.432,-Kč. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo členský příspěvek pro Mikroregion 

Vysokomýtska ve výši 13 Kč/ za trvale žijícího obyvatele, v celkové výši 3.432,-Kč. 

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

Usnesení č. 252 bylo schváleno. 

 



15. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost p. Michala Severy na umístění informační 

tabule u kulturní památky „zvoničky“ v obci Javorník. (žádost součástí) 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost p. Michala Severy na umístění 

informační tabule u kulturní památky „zvoni čky“ v obci Javorník. (žádost součástí) 

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

Usnesení č. 253 bylo schváleno. 

 

16. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo nákup zahradní techniky k údržbě obecních 

pozemků včetně přívěsného vozíku.  

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo nákup zahradní techniky k údržbě 

obecních pozemků včetně přívěsného vozíku. Technika bude uskladněna u pana 

Jaroslava Jelínka. 

 

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

Usnesení č. 254 bylo schváleno. 

 

17. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo nákup kontejneru na posypový materiál do 

zatáčky na Lopatov. 

Návrh usnesení:  

Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup kontejneru na posypový materiál do zatáčky na 

Lopatov. 

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

Usnesení č. 255 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

18. 



Obecní zastupitelstvo projednalo na žádost zastupitele  Josefa Říhy urychlené provedení 

zablácené obecní cesty u Brůnových (zarovnání + zasypání štěrkem). 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje urychlené provedení zablácené obecní cesty u 

Brůnových (zarovnání + zasypání štěrkem). 

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

Nebylo schváleno, usnesení nevzniklo. 

 

 

19. 

Obecní zastupitelstvo se sešlo na mimořádné schůzi dne 30. ledna 2014, aby projednalo 

změnu firmy na zimní údržbu obce. 

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

Návrh usnesení: 

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

obce. 

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

Usnesení č. 256 bylo schváleno. 

 

 

 

Zapsal: Růžková Jana    Starosta obce: Bartheldi Leoš 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne 11. února 2014 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Pechanec Pavel    Trinklová Jindřiška 


