
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Javorník č. 3/2014, konaného dne 6. března 

2014 v 18. 00 hodin 

 

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

Nepřítomni: Trinklová Jindřiška, Růžková Jana 

 

Program zasedání: 1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

   2. Přečtení zápisu z minulého zasedání 

   3. Schválení programu 

   4. Kontejner na bio odpad 

   5. Jarní brigáda 

   6. Příspěvek na knihovnictví 

   7. Zájezd na divadelní představení 

   8. Schválení věcného břemene 

   9. Žádosti p. Flídra 

            10. Diskuse 

             

1. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo volí zapisovatelem Pavla Pechance a ověřovatele zápisu, kterými 

jsou Josef Říha a Roman Němec. 

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

Usnesení č. 257 bylo schváleno. 

2. 

Starosta obce přečetl zápis č. 2/2014 z minulého zasedání zastupitelstva obce. K zápisu 

nebylo žádných připomínek. 

 

3. 

Starosta obce přednesl návrh programu obecnímu zastupitelstvu na zasedání č. 3/2014. 

O návrhu programu zasedání zastupitelstva obce bylo hlasováno. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva obce. 

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

Usnesení č. 258 bylo schváleno. 



4. 

Starosta obce informoval, že dne 19.3. 2014 do 23.3. 2014 bude u pomníku padlých v obci 

Javorník umístěn  kontejner na bio odpad.  Občané budou informování hlášením v obecním 

rozhlase a na internetových stránkách obce.  

 

5. 

Starosta obce informoval o termínech brigády na jarní úklid obce. 

- pátek 21.3. 2014 od 17.00-19.00 hod. úklid u kulturního zařízení 

-sobota 22.3. 2014 od 08.00-12.00 hod. u tenisových kurtů a u obecního úřadu 

Občerstvení pro brigádníky bude zajištěno. 

 

6. 

Obecní zastupitelstvo projednalo na základě žádosti poskytnutí příspěvku na knihovnickou 

činnost Městské knihovně Vysoké Mýto ve výši 5000,- Kč. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku na knihovnickou činnost Městské 

knihovně Vysoké Mýto ve výši 5000,- Kč. 

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

Usnesení č. 259 bylo schváleno. 

 

7. 

Obecní zastupitelstvo projednalo návrh uspořádat pro občany obce zájezd do Pardubického 

divadla na komedii.  

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje uspořádat pro občany obce dne 28.4. 2014  zájezd do 

Pardubického divadla na komedii s názvem „Škaredá středa aneb teta z Halifaxu“. 

Obec občanům platí dopravu a 50% ceny vstupenky. Zájemci se mohou přihlásit 

nejpozději do 27.3. 2014 u p. Jany Růžkové nebo na obecním úřadě. Odjezd 28.4. 2014 

v 17.00 hod. od tenisových kurtů. 

Výsledek hlasování: Pro: 4  Proti: 1 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 260 bylo schváleno. 

 

 

 



8. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr obce zřídit věcné břemeno  služebnost 

stezky a cesty v míře nezbytné, na části pozemkové parcely č. 153/3 a 153/1 v k.ú. Javorník u 

Vysokého Mýta pro vlastníky stav. parcely č. 76 a p.p. č. 152 v k.ú. Javorník u Vysokého 

Mýta. 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr obce zřídit věcné břemeno  služebnost stezky a 

cesty v míře nezbytné, na části pozemkové parcely č. 153/3 a 153/1 v k.ú. Javorník u 

Vysokého Mýta pro vlastníky stav. parcely č. 76 a p.p. č. 152 v k.ú. Javorník u Vysokého 

Mýta. Zřízení služebnosti a náklady s tím spojené ponesou oprávněné osoby. 

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

Usnesení č. 261 bylo schváleno. 

 

 

8. 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo se 2 žádostmi zaslanými na obecní úřad p. Flídrem. 

1) o umístění světla veřejného osvětlení  u točny na Milotínském kopci 

2) zpevnění, opravu obecní cesty p.č. 22/1 

Zastupitelstvo obce se bude žádostmi zabývat na některém z příštích zasedání, po obdržení 

cenové kalkulace na tyto akce. 

9. 

 

Diskuse: 

1) Roman Němec se dotazuje, zda bylo požádáno do konce února o dotaci na provoz 

prodejny Konzumu v Javorníku za rok 2013. Odpověď - ano bylo. 

2) Roman Němec se dotazuje,  zda došla odpověď na žádost o kácení lípy na 

Milotínském kopci. Odpověď – nedošla. 

 

 

Zapsal: Pechanec Pavel    Starosta obce: Bartheldi Leoš 

 

 

 



Zápis vyhotoven dne 7. března 2014 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Josef Říha   Roman Němec 


