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JAVORNICKÝ OB ASNÍK
Z jednání Zastupitelstva
obce Javorník
Zasedání dne 4.9.2008
1. Pr b h prací na Spole enském a
vzd lávacím centru
- starosta seznámil zastupitele s pr b hem
prací na SVC
- v pr b hu stavby se organizují kontrolní dny
(první m síce stavby každý týden, posléze
dle pot eby) – zastupitelé mají možnost do
zápis nahlédnout
- došlo ke zm n zp sobu založení stavby
(viz. zm nový list
. 1 – p edložen
zastupitel m)
a
drobným
zm nám
v rekonstrukci I. NP (zm nový list . 2) a
v podzemním podlaží – ešeno dodatkem .
1 SOD mezi obcí a firmou OLSPOL
- dosud byly na Státním zem d lském a
interven ním fondu uzav eny dva dodatky
k Dohod
o poskytnutí dotace v rámci
Programu rozvoje venkova: v prvním byl
posunut termín pro podání žádosti o
pr b žnou platbu a ve druhém byla
provedena zm na struktury pr b žné platby
(jiné výše proplácených kód v závislosti na
pr b hu stavby – zejména d ív jší realizace
technologického vybavení kuchyn jídelny)
- k podání žádosti o pr b žnou platbu byly
dosud proplaceny faktury v celkové ástce
5.731 tis. K (stavební práce i vybavení
jídelny s kuchyní) a dotace by z této sumy
m la init 5.158 tis. K (v sou asné dob
probíhá kontrola všech podkladových
dokument ); dotace by m la p ijít po átkem
r. 2009
- zastupitelstvo schválilo:
• uzav ení Dodatku . 1 k Dohod o
poskytnutí dotace v rámci PRV –
registra ní
íslo
žádosti
07/002/3212a/453/000269 uzav ené
mezi obcí Javorník a SZIF
• uzav ení Dodatku . 2 k Dohod o
poskytnutí dotace v rámci PRV –
registra ní
íslo
žádosti
07/002/3212a/453/000269 uzav ené
mezi obcí Javorník a SZIF
• uzav ení Dodatku . 1 ke Smlouv o
dílo uzav ené dne 21.5.2008 mezi obcí
a firmou OLSPOL s.r.o.; sou ástí
Dodatku . 1 jsou p ílohy Zm nové
listy . 1 a 2, v nichž jsou popsány
zm ny – celková cena v . DPH
Smlouvy o dílo iní po zm nách
10.986.118 K

2. Pln ní rozpo tu obce v r. 2008 –
rozpo tové opat ení
- zastupitelé byli seznámeni s pln ním
rozpo tu obce k 31.10.2008 a informaci
vzali na v domí bez výhrad
- zastupitelstvo
schválilo
rozpo tové
opat ení . 2
3. Informace o provedené kontrole na
úseku požární ochrany
- starosta seznámil zastupitele se dv ma
zápisy Hasi ského záchranného sboru
Pardubického kraje, územního odboru
Svitavy,
o
provedených
kontrolách
dodržování
povinností
stanovených
p edpisy o požární ochran ( .j. HSPA –
10/093/PR-S-2008) a povinností obce
v samostatné p sobnosti na úseku požární
ochrany ( .j. HSPA – 10/092/PR-S-2008)
- zastupitelstvo uložilo zpracovat a zaslat
písemnou zprávu o odstran ní závad
orgánu vykonávajícímu státní požární
dozor
(Hasi ský
záchranný
sbor
Pardubického kraje – územní odbor
Svitavy)
Z: místostarostka
T: 30.1.2009

3. R zné
a) Stanovení výše nájemného v byt ZŠ
- zastupitelé byli seznámeni s výpo tem
nájemného z bytu v ZŠ na r. 2009 dle
zákona . 107/2006 Sb., o jednostranném
zvyšování nájemného z bytu (k výpo tu
byla použita kalkula ka pro jednostranné
zvýšení nájemného, která je ve ejn
p ístupná na webových stránkách MMR
R)
- zastupitelstvo schválilo nájemné z bytu
v ZŠ (plocha bytu 78 m2) na r. 2009 ve výši
1.810 K (dosud 1.508 K ) a vodné ve výši
194 K
b) Zm na stanov a vklad obecního
vodovodu do majetku dobrovolného svazku
obcí Skupinový vodovod Svitavy
- starosta p edložil zastupitel m podkladový
materiál
zpracovaný
JUDr.
Janou
epelkovou, právní poradkyní, RNDr.
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Marií Kárskou, da ovou poradkyní, a Ing.
Markem
Antošem,
jednatelem
dobrovolného svazku obcí Skupinový
vodovod Svitavy
p edm tem zm ny stanov svazku je
p edevším úprava hlasovacího práva
hlasovacího podílu m sta Svitavy a p ti
obcí a garance obcí k vloženému majetku,
v etn zajišt ní pé e o tento majetek a
podmínky k jeho vydání v p ípad zániku
lenství obce ve svazku nebo p ípadnému
zániku svazku. Sou ástí zm n je zárove
ustanovení o zachování ceny vodného pro
všechny obce sdružené ve svazku
vklad majetku vodovod obcí do svazku
upravuje zák.
. 250/2000 Sb., o
rozpo tových
pravidlech
územních
rozpo t . Ustanovení § 38 tohoto zákona
stanoví, že obec v p ípad vkladu majetku
do svazku neztratí k tomuto majetku
vlastnické právo
zastupitelstvo schválilo:
o zm nu stanov dobrovolného svazku
obcí Skupinový vodovod Svitavy dle
p edloženého návrhu a pov uje
starostu (zástupce obce ve svazku),
aby pro tuto zm nu na lenské sch zi
hlasoval
o vklad majetku obce, a to:
. 1, inv. . 29 vodojem Javorník 200
m3
. 3, inv. . 31 S Javorník
. 5, inv. . 32 kabel p ívodní – NN –
VDJ Javorník
. 6, inv. . 32 vod. ad Javorník litina
PVC 90-225
. 7, inv. . 33 vod. p eložka Javorník
. 8, inv. . 33 za ízení
k hygienickému
zabezpe ení
–
chlorátor
. 9, inv. . 34 vod. p ípojka – v tev 2
– U Jelena
do dobrovolného svazku obcí
Skupinový vodovod Svitavy za
podmínek § 38 zákona . 250/2000
Sb., o rozpo tových pravidlech
územních rozpo t , v platném zn ní

c) Informace o státní kontrole eské školní
inspekce
- starosta seznámil zastupitele s Protokolem
eské školní inspekce Pardubického
inspektorátu j. ŠI-444/08-10
- p edm tem kontroly bylo dodržování
právních p edpis v oblasti bezpe nosti a
ochrany zdraví žák
ve školách a
školských za ízeních

-

zastupitelstvo vzalo na v domí Protokol
eské školní inspekce Pardubického
inspektorátu j. ŠI-444/08-10

d) Stanovení poplatku za svoz a likvidaci
odpad na r. 2009
- zastupitelstvo
schválilo
obecn
závaznou vyhlášku . 1/2008, kterou
se stanovuje poplatek za svoz a
likvidaci komunálních odpad v roce
2009 ve výši 500 K

Seriál k úsporám elekt iny
v domácnostech
V minulém vydání ob asníku jsme se v novali
tématu „Jak m žeme šet it rychle a bez
náklad “. Tentokrát uvedeme pár nám t
k tématu:

Chci šet it s drobnými investicemi
Šet ete už p i nákupu
Energetické štítkování je viditelné ozna ování
energetických spot ebi
štítky s údaji o
výrobci, modelu výrobku, jeho m rné spot eb
elektrické energie, a o jeho dalších d ležitých
parametrech
jako
je
ú innost
praní,
odst e ování, mytí, sušení, spot eba vody,
doba oh evu vody, tepelné ztráty a další
d ležité
parametry
p ístroje.
Cílem štítkování je usnadnit spot ebitel m
orientaci mezi množstvím nabízených výrobk
p i nákupu nového spot ebi e a zárove
vytvo it tlak na výrobce, aby vyvíjeli a dodávali
na trh energeticky úsporné spot ebi e. Štítek
obsahuje za azení výrobku podle energetické
náro nosti do sedmi kategorií a to od
úsporných s nízkou spot ebou, až po nejmén
úsporné s vysokou spot ebou. Kategorie jsou
znázorn ny barevnými pruhy a ozna eny
písmeny A až G.
Každý spot ebi má vyhláškou stanovené
náležitosti a technické informace, které musí
být na štítku uvedeny. Kategorie A zahrnuje
nejlepší a nejúsporn jší výrobky, které jsou v
pr m ru o polovinu lepší, než výrobky
kategorie C a D, které jsou uvád ny jako
standardní. Kategorie F je již o 25 % horší než
standard. Pro chladni ky, mrazni ky a jejich
kombinace se používají t ídy A+, A++.
Chladni ky a mrazni ky musí mít ve t íd A+
spot ebu energie minimáln o 25 % nižší, než
je spot eba energie spot ebi
t ídy A. A
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nap íklad spot ebi e t ídy A++ budou
dosahovat mén než 30 % spot eby energie
spot ebi
t ídy D. Za azení výrobku do
p íslušné kategorie pomáhá erná šipka, která
je umíst na proti n kterému pruhu a ozna ena
p íslušným písmenem.

zárove vynikají delší životností. Pro no ní
orientaci v byt použijte tzv. sv tlušky, tlumená
sv tla s nízkou spot ebou. Volte sv tlé barvy
st n interiéru a dalšího vybavení, lépe odrážejí
sv tlo a snižují tak nároky na osv tlení.
Úsporná žárovka
9W
11W
15W
18W
23W

Klasická žárovka
25W
40W
60W
75W
100W

Vhodn jší jsou svítidla s lesklými vnit ními
plochami, která sv tlo odrážejí do prostoru.
Svítidla, která svítí pouze p ímo, vytvá ejí
asto ostré stíny, což n kdy není žádoucí.
Pokud tedy používáte r zná stínítka i odraz o
strop a zdi, doporu ujeme pravidelné ist ní
svítidel a obnovu malby na zdech. Zvýšíte tak
odrazivost ploch a nebudete pot ebovat tak
silné žárovky. Svítíte-li žárovkami, používejte
rad ji jednu siln jší než více slabších, by mají
srovnatelný celkový p íkon. Pokud nap íklad
použijete šest 25W žárovek, jejich sv telný tok
je o 60 % menší než p i použití jediné žárovky
150 W.

Vytáp ní
Pravideln 1x ro n si nechte provést
kontrolu a se ízení elektrického kotle a
celého topného systému.
Pokud nemáte, nainstalujte si termostatické
ventily, díky kterým m žete ušet it až 15%
energie. Výrazn
ušet it m žete rovn ž
instalací pokojového termostatu s asovým
spína em.

Okna a dve e
Zamezte úniku tepla u oken nebo dve í. Pokud
nechcete nebo nem žete investovat do
nových, posta í rovn ž vým na t sn ní a
kontrola prah .

Osv tlení
Používejte zá ivky a tzv. úsporné žárovky.
Spot ebu elekt iny ovlivníte i volbou
svítidla.
Ve srovnání s klasickými žárovkami uspo í až
80 % elekt iny p i stejné hladin osv tlení a

Životní jubilea
V prosinci t.r. a v lednu r. 2009 oslavovali
budou oslavovat tito jubilanti:

i

Miloslav PE ÁZ
65 let
Marie JANDEROVÁ
60 let
Vlasta ŠVECOVÁ
60 let
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Pavla HAVRDOVÁ
81 let
Pavel ŠVEC
60 let

ochrany p írody byste se t žko setkali
s pochopením, kdybyste žáby (p ípadn i
s rybníkem) cht li kv li jejich hlu nému
kvákání p enášet jinam.

Milan KUTHAN
65 let

Nebezpe né místo – zahradní rybní ek

Na zdraví!

Oslavenc m p ejeme dobré zdraví, lásku
nejbližších a hodn optimismu.

Zahrada a právo
Navazujeme na témata z minulých vydání
ob asníku, ve kterých jsme se v novali plot m
a v tvím p es n j, hlu nému ve írku, r stu
plevele a spalování a pálení. Tentokrát jsou
tématy „Zví ata v zahrad “ a „Zahradní
rybní ek“. P ísp vky byly a jsou p evzaty
z asopisu Naše krásná zahrada.

Zví ata v zahrad

Hluk zp sobený zví aty m že být velmi
nep íjemný; zví at m totiž nevysv tlíte, že je
doba odpo inku. Zákon neomezuje chování
zví at na vlastním pozemku – ani t ch, která
d lají
hluk.
P esto
v zájmu
dobrých
sousedských vztah by m lo být v obecném
zájmu omezovat obt žování okolí zví aty.
Pokud chováte v tší množství hlu ných zví at,
zvažte, zda by nebylo možné pozemek
zvukov zaclonit.

Majitel zahrady musí zajistit bezpe nost t ch,
kdo se po jeho pozemku pohybují. Zdrojem
zna ného rizika jsou r zné vodní nádrže. Jak
jsou krásné, tak jsou nebezpe né – p edevším
pro hrající si d ti. K utonutí n kdy sta í
hloubka pouhých pár centimetr . Výstražná
cedule „Vstup zakázán“ nepom že – malé d ti
si zákazy ne tou. Proto zahradní rybní ek
d kladn
zajist te. Skute n
bezpe ným
opat ením je pevn ukotvené pletivo pod
hladinou nebo vysoký plot. – bu kolem
rybní ku, nebo kolem zahrady.
ada
tragických p ípad ukazuje, že to nejsou
opat ení zbyte ná ani p ehnaná.

Také se událo...
I letos prob hly dv tradi ní p kné akce pro d ti,
které po ádala komise pro mládež a životní
prost edí.
18. íjna, kdy probíhali volby do Zastupitelstva
Pardubického kraje, se uskute nila tradi ní
Drakiáda. Krásná akce za p kné ú asti malých a
velkých d tí v etn rodi
a organizátor byla
zakon ena p edáním odm n a opékáním bu t
v B ezince.

Ilustra ní foto
Jiný p ípad je, když jsou živo ichové sou ástí
p irozeného biotopu – t eba žáby u rybníka.
V tom p ípad jim náleží ochrana. Na odboru

V pátek 7. listopadu ve er si d ti v B ezince naopak
otestovaly svou odvahu p i strašidýlkování. A
protože to všechny zvládly na jedni ku, do kaly se i
odm n a ob erstvení. Nechyb ly sladkosti, teplý aj
ani uzenina k opékání a pro dosp lé grog.
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I p i nep íznivém po así byla ú ast veliká...

Mikuláš 2008

5. prosince se po Javorníku prohán lo mnoho
Mikuláš , ert i and l . N kolik snímk
ukazuje, že byli opravdoví...

A z n kterých ert šel skute n strach...

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE JAVORNÍK
. 1/ 2008

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování
komunálních odpad
Zastupitelstvo obce Javorník vydává dne 2.12.2008 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona . 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis , a v souladu s ustanoveními § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona . 128/2000
Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , tuto obecn závaznou vyhlášku, kterou se m ní obecn závazná
vyhláška obce Javorník 2/2007 v l. 4 Sazba poplatku následovn :
l. 4
Sazba poplatku
Poplatek pro rok 2009 iní 500,- K .
Sazbu poplatku tvo í:
a)
b)

ástka 250- K /poplatníka,
ástka 250,- K /poplatníka. ástka je stanovena na základ skute ných náklad obce p edchozího roku na sb r a
svoz net íd ného komunálního odpadu.

Rozú tování skute ných náklad :
- celkové náklady za rok 2008
- po et poplatník s trvalým pobytem v obci
- po et poplatník se stavbou sloužící k individuální rekreaci
- skute né náklady na poplatníka

141 858 K
333
8
426 K

Tato vyhláška nabývá ú innosti dnem 3.12.2008.

Mgr. Zden k Bouška, v.r.
starosta obce

Marie Janderová, v.r.
místostarostka obce
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Poznámka:
Celková sazba poplatku v . bod a) a b) je zákonem limitována sumou 500 K . Skute né náklady na
jednoho obyvatele v obci Javorník za všechny odpady (v . zeleného odpadu, nebezpe ného i
velkoobjemového) iní v r. 2008 cca 640 K (p esná výše bude známá po uzáv rce roku 2008). Rozdíl
hradí obec.

Váno ní koncert
Letošní váno ní koncert bude v pátek 19.12. v 19.00 hodin. Koncertovat bude op t p vecký sbor
svitavských u itel a jejich kamarád
ervánek. Vstupné je dobrovolné. Všichni návšt vníci koncertu se mohou
také t šit na vyhlášený javornický pun .

Soubor ervánek pod vedením sbormistra Karla Saxe

Nový rok 2009 se blíží …
Vážení a milí spoluob ané,
blíží se konec dalšího roku. Vždy tomu
p edchází nádherná váno ní atmosféra.
Dovolte mi pop át Vám jménem svým i ostatních
len zastupitelstva a pracovník OÚ klidné a pohodové
prožití Vánoc a d tem rozzá ené o i ze strome ku i dárk .
A do nového roku 2009 p eji Vám všem pevné zdraví a mnoho rodinných a školních i
pracovních radostí. A ani letos si neodpustím p ání, a nám cinkají zvonky št stí na cestách
z Javorníka i zp t.
Zden k Bouška, starosta
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