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JAVORNICKÝ OB ASNÍK
Z jednání Zastupitelstva
obce Javorník
Od prosincového vydání ob asníku zasedalo
zastupitelstvo dvakrát.
Zasedání dne 19.1.2009
1. Návrh rozpo tu obce na r. 2009
- starosta p edložil návrh rozpo tu obce
na r. 2009
- celkové p íjmy jsou navrženy ve výši
9.868 tis. K a výdaje 10.173 tis. K
- rozpo et p edpokládá p ijetí úv ru ve
výši 1.700 tis. K na dofinancování
akce Spole enské a vzd lávací
centrum a po dokon ení a inkasu
zbývající dotace mimo ádnou splátku
úv ru ve výši 6.158 tis. K
- rozpo et dále po ítá se zdroji na
dovybavení
SVC,
rezervou
na
dofinancování projektu „Dopravní a
technická infrastruktura vzhledu obce“
pro p ípad získání dotace z EU,
p ípadn na vyšší mimo ádnou splátku
p ijatého úv ru – bude ešeno dle
vývoje pln ní rozpo tu obce ve druhé
polovin r. 2009
- zastupitelstvo
schválilo
návrh
rozpo tu obce na r. 2009 a uložilo
starostovi a místostarostce zve ejnit
návrh rozpo tu na ú ední desce i
elektronické ú ední desce OÚ
Pro:9

Proti:0

Zdrželo se:0

Zasedání dne 26.2.2009
1. Rozpo et obce na r. 2009
- starosta
p edložil
ke
schválení
rozpo et obce na r. 2009 s n kolika
úpravami oproti p vodn schválenému
návrhu ze dne 19.1.2009
- celkové p íjmy jsou navrženy ve výši
9.788 tis. K a výdaje 10.803 tis. K
- rozpo et p edpokládá p ijetí úv ru ve
výši 1.700 tis. K na dofinancování
akce Spole enské a vzd lávací
centrum a po dokon ení a inkasu
zbývající dotace mimo ádnou splátku
úv ru ve výši 6.158 tis. K
- rozpo et dále po ítá se zdroji na
vybavení
SVC,
rezervou
na
dofinancování projektu „Dopravní a
technická infrastruktura vzhledu obce“
pro p ípad získání dotace z EU,
p ípadn na vyšší mimo ádnou splátku
p ijatého úv ru – bude ešeno dle
vývoje pln ní rozpo tu obce ve druhé
polovin r. 2009
- zastupitelstvo schválilo rozpo et obce
na r. 2009
Pro:8

Proti:0

Zdrželo se:0

2. R zné
a) Czech POINT
- starosta
seznámil
zastupitele
s podklady z jednání starost
obcí
svitavského správního obvodu, které
k problematice Czech POINT prob hlo
na M Ú ve Svitavách dne 26.2.2009

2. R zné
a) Požární ád obce Javorník
- místostarostka p edložila ke schválení
nový Požární ád obce Javorník
- zastupitelstvo
schválilo
obecn
závaznou vyhlášku obce Javorník
1/2009 „Požární ád obce Javorník“
- zastupitelstvo schválilo Z izovací
listinu Jednotky sboru dobrovolných
hasi obce Javorník
Pro:9

Proti:0

Zdrželo se:0

b) Retardér na místní komunikaci
- p. echal p edložil návrh na
odstran ní zpomalovacího retardéru
v lokalit U Jelena
Pro:7

Proti:1

Zdrželo se:1

-

zastupitelstvo schválilo:
- p edložení žádosti o poskytnutí
dotace na z ízení pracovišt
Czech POINT realizované v rámci
Integrovaného
opera ního
programu pro prioritní osu 2,
oblast intervence 2.1, výzvy . 02
– „eGovernment v obcích – Czech
POINT“
- Podmínky
Rozhodnutí
o
poskytnutí dotace
- p ijetí dotace ve výši 79 837 K , tj.
85%
podíl
na
celkových
zp sobilých výdajích
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- spolufinancování akce z vlastních
zdroj obce
Pro:8

Proti:0

Zdrželo se:0

b) Školská rada
- V. Martens upozornil na ukon ení
školské rady po uplynutí t íletého
období a nutnost ustavení nové rady
- zastupitelstvo pov ilo místostarostku
p ípravou nového složení školské rady
do konce b ezna 2009
Pro:8

Proti:0

Zdrželo se:0

Seriál k úsporám elekt iny
v domácnostech
V prvním dílu seriálu jsme psali o tom, jak šet it
rychle a tém bez náklad , ve druhém jak
šet it s drobnými investicemi a v tomto t etím
pokra ování se v nujeme šet ení vhodnou
investicí.
Pat í
sem
budování
nízkoenergetických dom , využívání obnovitelných
zdroj
energie, investování do tepelných
erpadel a zateplení rodinných dom . A
tomuto poslednímu tématu se budeme v novat
tentokrát.

•

ochrana
obvodového
plášt
p ed
promrzáním – zateplením se posune bod
mrazu z obvodového plášt do tepelného
izolantu,
a
tím
se
prodlužuje
bezproblémové užívání objektu

Jak vybírat správný zp sob zateplení?
Návrh (projekt) zateplení vždy sv te odborník m!
Dokonce i na první pohled stejné domy se asto liší
stavební konstrukcí. Nevhodn provedené zateplení
m že ohrozit funkci domu (destrukce zdí
promrzáním, hnití zhlaví stropních trám ) i zdraví
jeho obyvatel (r st plísní v byt ). P i zateplování se
n kdy podce uje d sledné izolování celé vn jší
plochy – okenních ost ní, nadpraží a parapet , hran
štítových panel atd. To m že pozd ji zp sobit
poruchy v konstrukci. Vyberte pro realizaci zateplení
firmu, která má ov itelné zkušenosti, vyžádejte si
seznam referen ních zakázek, prov te, jak tyto
zakázky vypadají doopravdy, a jak firma dodržuje
smluvní podmínky, termíny a kvalitu (nap . má-li
certifikaci výrobce zateplovacího systému).
Jak ušet it?
D vodem zateplení objekt je snížení spot eby
energie a úspora náklad na vytáp ní. P i dob e
navrženém a provedeném zateplení mohou náklady
klesnout až o 60 %.

Zateplení
Vytáp ní má nejv tší podíl na spot eb energie v
domácnosti a nabízí tedy také nejv tší možnosti
úspor.
Nejlepší
cestou
je
zateplení
objektu. Zateplení znamená dopln ní sou asné
stavební konstrukce objektu o další vrstvu s
dobrými
tepeln izola ními
vlastnostmi.
Zvýšením tepelného odporu dojde ke snížení
tepelných ztrát a následn k odpovídajícímu
snížení spot eby energie na vytáp ní. Je t eba
poznamenat, že v budoucnu bude dodate né
zateplení nutné i u nových staveb, jinak nelze
splnit požadované hodnoty tepelného odporu.
Výhody zateplení

•
•
•
•
•
•

snížení tepelných ztrát objektu, úspora
náklad na vytáp ní
zlepšení tepelné pohody v zim , ale i v lét
snížení vzniku plísní na tepelných mostech
v
konstrukcích
(betonové
p eklady,
ztužující v nce atd.)
nový vzhled objektu
snížení objemových zm n obvodového
plášt zp sobené vlivem teplotních rozdíl
snížení
hlukové
zát že
zp sobené
venkovním prost edím (dle použitého
izola ního materiálu)

Varianty zateplení
Zateplení fasád
Zateplení fasád lze rozd lit do dvou hlavních
kategorií. Prov trávaná izolace zajistí dobrý stav
staršího zdiva náchylného k navlhání. Kontaktní
fasády jsou nejb žn jším zp sobem zateplení
b žného zdiva.
Zateplení šikmých st ech
Zateplení šikmých st ech mezi krokvemi (tedy
v tšinou z prostoru p dy) je jednoduchý a ú inný
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zp sob. Tento zp sob je v sou asné dob
dopl ován zateplením pod krokvemi. Zateplení nad
krokvemi se používá v p ípadech, kdy nelze provést
zateplení jiným zp sobem.
Zateplení plochých st ech
P i zateplení plochých st ech se v tšinou pomocí
speciálních modulových prvk napraví malý spád
st echy.
Zateplení podlah
V p ípad , že není možno zvednout podlahu, jsou
p i zateplení nutné stavební práce. Jestliže jsou
obytné místnosti podsklepeny, je nejsnadn jší
zateplit podlahy zespodu – nalepením izolantu na
strop sklepa.
Vým na oken
Dnes jsou již b žn k dostání okna s izola ním
trojsklem a novinkou je dokonce již ty sklo. Nesta í
ale posuzovat jen „k“ (uvád né pro sklo), je t eba
posoudit celkový prostup tepla v . rámu, který m že
init i 40 % plochy okna. Nezbytné je pe livé
zateplení ost ní a parapet . P ínosem je instalace
venkovní rolety.
Tipy a doporu ení
ím izolovat?
Na trhu je mnoho druh izolace, která se prodává
pod desítkami obchodních zna ek. Nej ast ji se
používá polystyren nebo minerální vlna. Oba
materiály izolují p ibližn stejn dob e, rozdíl je v
prodyšnosti. Existují již i ekomateriály, jako izolace z
ov í vlny nebo desky ze slámy.
Jaká má být tlouš ka izolace?
Optimální tlouš ka izolace je pro každý objekt jiná –
závisí nejen na materiálu zdí, ale i na cen paliva a
prioritách majitele domu. Je t eba ji posuzovat z
technického i ekonomického hlediska. Sou asné
požadavky norem je možno splnit jen s pom rn
silnými tlouš kami izolace. Ekonomicky výhodné je
obvykle zateplení s tlouš kou okolo 12–15 cm.
Jak v trat v zateplených objektech?
P i zamezení únik tepla dojde k omezení ventilace
a je proto pot eba pravideln , krátce a intenzivn
vyv trat. Velmi efektivním a komfortním ešením je
instalace systému nuceného v trání s rekuperací
tepla. V trací vzduch je pak p ivád n a odvád n
ventilátory, odvád ný teplý vzduch p itom navíc
p edává teplo chladnému venkovnímu vzduchu.

Zastavit se musíme u poplatk za užívání
obecních
pozemk
v etn
ve ejných
prostranství. Stále jsou lidé, kte í si
neuv domují, že obec je stejným vlastníkem
jako samotní ob ané. Sami by bez povolení
nikomu asi nedovolili, aby si u nich složil d evo,
stavební i jiný materiál.
Apelujeme tedy na všechny spoluob any, aby
v p ípad pot eby v as a ádn požádali OÚ o
povolení využití obecního pozemku a po
schválení uhradili p edepsaný poplatek.

Životní jubilea
V únoru, b eznu a dubnu r. 2009 oslavovali i
budou oslavovat tito jubilanti:

60 let
Jaroslav PETR
65 let
Miroslava Stejskalová
70 let
Vojt ch POLÁK
Jan MA UDA
Marie HAVLÍ KOVÁ
75 let
Anežka SLÁMOVÁ
81 let
Josef BEDNÁ
85 let
Josef VESELÍK
86 let
Marie VRÁTILOVÁ

Poplatky
N kolika posledním opozdilc m p ipomínáme
povinnost úhrady poplatk na rok 2009. Jde
zejména o poplatky za svoz a likvidaci odpad ,
ze ps , pronájem a užívání obecních pozemk
atd.

Na zdraví!

Oslavenc m p ejeme dobré zdraví, lásku
nejbližších a hodn optimismu.
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T íkrálové pod kování
Po átkem roku se i v Javorníku uskute nila
T íkrálová sbírka. editelka Charity Svitavy
Blanka Homolová poslala pod kování, které
pat í T em král m – Iv Drejslarové, Denise
Kinclové, Iv
Novákové a dosp lému
doprovodu Marii Janderové.
Ve Svitavách a okolí se koledování zú astnilo
70 skupinek. Bylo vybráno celkem 281.461 K .
V Javorníku bylo vybráno 4.685 K (loni 4.253
K ).
Konkrétní využití T íkrálové sbírky v minulém
roce bylo následující: 6.500 K bylo použito na
projekt Adopce na dálku, 100.000 K na
rekonstrukci spole enské místnosti Centra
denních služeb pro osoby s mentálním
postižením a dále 32.269 K na p ímou pomoc
(nap . pro rodiny s d tmi v sociální nouzi).
Na p iloženém snímku vidíme naše T i krále,
kterým ješt jednou d kujeme.

navštívit n kolik ú ad k vy ízení jednoho problému.
Czech POINT bude sloužit jako asistované místo
výkonu ve ejné správy, umož ující komunikaci se
státem prost ednictvím jednoho místa tak, aby
„obíhala data ne ob an“.
Cílem projektu Czech POINT je vytvo it
garantovanou službu pro komunikaci se státem
prost ednictvím jednoho universálního místa, kde
bude možné získat a ov it data z ve ejných i
neve ejných informa ních systém , ú edn ov it
dokumenty a listiny, p evést písemné dokumenty do
elektronické podoby a naopak, získat informace o
pr b hu správních ízení ve vztahu k ob anovi a
podat podání pro zahájení ízení správních orgán .
Jde tedy o maximální využití údaj ve vlastnictví
státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na
ob any.
Projekt Czech POINT p ináší zna né uleh ení
komunikace se státem. V n kterých situacích bude
sta it dojít pouze na jeden ú ad. V kone né fázi
projektu by ob an mohl své záležitosti vy izovat i z
domova prost ednictvím internetu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejst íku
Výpis z Živnostenského rejst íku
Výpis z Rejst íku trest
P ijetí podání podle živnostenského
zákona (§ 72)
Žádost o výpis nebo opis z Rejst íku
trest podle zákona . 124/2008 Sb
Výpis z bodového hodnocení idi e
Vydání
ov eného
výstupu
ze
Seznamu kvalifikovaných dodavatel
Podání do registru ú astník provozu
modulu autovrak ISOH
Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou

To jsou všechno služby, které budou moci naši
ob ané využít p ímo na OÚ v Javorníku.
P edpokládáme,
že
alespo
n které
z uvedených služeb budeme u nás využívat
asi v polovin tohoto roku.
V zápise ze zasedání zastupitelstva je
informace o tom, že obec chce provozovat
službu CZECHPOINT.

Co je Czech POINT
eský Podací Ov ovací Informa ní Národní
Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by
m l zredukovat p ílišnou byrokracii ve vztahu ob an
– ve ejná správa. V sou asnosti musí ob an

Další evropské peníze
do Javorníka
Obci Javorník se povedl docela husarský
kousek. Po lo ském roce, kdy jsme obdrželi
schválenou dotaci ve výši cca 12 mil. K na
Spole enské a vzd lávací centrum, jsme
usp li i letos.
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Státní zem d lský interven ní fond dne 3.
b ezna 2009 schválil Žádosti o dotaci v rámci
5. kola p íjmu žádostí (7.–27.10.2008)
Programu rozvoje venkova.
Javorníku byla schválena dotace na projekt
Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a
vzhledu obce Javorník ve výši 4.288.500 K .
Budeme tak moci realizovat opravy dalších
ástí
místních
komunikací
(p edevším
k hájence), z ídit bezdrátový rozhlas, provést
úpravu zelen , nakoupit pot ebný imobiliá a
další pot eby na údržbu zelen , zpevnit sb rná
místa na kontejnery zámkovou dlažbou a ve
st edu obce uskute nit projekt Zelená náves.
V íme, že evropské peníze napom žou
dalšímu zkrášlení naší vesnice.

Rozpo et obce 2009
Zastupitelstvo schválilo na svém posledním
zasedání rozpo et na r. 2009. Detailní rozpis
rozpo tu byl vyv šen na ú ední desce i
elektronické ú ední desce a je p ístupný na
webových stránkách obce
www.obecjavornik.cz

Saldo p íjm a výdaj
Zm na stavu krátk. prost edk na ú tech
(prost edky ze z statku minulého roku)

-1015,0
5473,0

Dlouhodobé p ijaté p j ky
Uhrazené splátky dlouhodobých p ij. p j ek

1700,0
-6158,0

Financování celkem

1015,0

Vzhledem k tomu, že obec získala dotaci na
projekt ve výši 90 %, zbylých 10 % bude muset
dofinancovat z vlastních prost edk . To bude
vyžadovat rozpo tová opat ení, která mohou
být schválena až po podepsání smlouvy o
dotaci.

Jízdní ád SAD
ada našich ob an s povd kem využívá
jízdní ád autobusové linky Litomyšl – Svitavy.
Od 8.3. 2009 platí nový jízdní ád, který
otiskujeme a p idáváme vysv tlivky zna ek.
Jízdní ád z po átku prosince 2008 platil pouze
t i m síce.
Linka íslo

680742

Litomyšl-Janov-Svitavy
Platí od 8.3.2009 do 12.12.2009

2009

Dan celkem

3033,0

Dotace celkem

6702,9

Podnikání a restr. v zem. a potravin. celkem
innost místní správy celkem
P íjmy z finan ních operací
P ÍJMY CELKEM

Silnice celkem

9,0
35,1
8,0
9788,0

72,0

P edškolní za ízení celkem

165,0

Základní škola celkem

115,0

Zálež. p edškol. vých. a zákl. vzd lávání

205,0

Záležitosti kultury, církví a sd l. prost . celk.
Sportovní za ízení v majetku obce
Ostatní t lovýchovná innost celkem
Ve ejné osv tlení celkem
Komunální služby a územní rozvoj

5,0
57,5
3,0
40,0
270,0

Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele celkem

143,0
9199,0

Výdaje z úv r. finan . operací

10,0

Pojišt ní funk n nespecifikované
VÝDAJE CELKEM

+
6
7

jede v sobotu
jede v ned li

|

spoj p íslušnou zastávkou projíždí

23
38

12,5

spoj jede po jiné trase
nejede od 1.7.09 do 31.8.09
jede od 1.7.09 do 31.8.09

51

jede také 13.4.09, 28.9.09, nejede
12.4.09, od 1.7.09 do 31.8.09,
27.9.09

63

jede jen 29.12.08, 30.12.08

m

spoj 9 vy ká v zastávce
Litomyšl,aut.nádr. p íjezdu spoje 4
linky 680753,spoje 45 linky 700905
nejvýše 5 minut

m

spoj 13 vy ká v zastávce
Litomyšl,aut.nádr. p íjezdu spoje 20
linky 680745,spoje 22 linky 680745
nejvýše 5 minut

394,0

innost místní správy celkem

jede v pracovních dnech
jede v ned li a státem uznané
svátky

112,0

Sb r a odvoz komunálních odpad celkem
Zastupitelstva obcí celkem

Vysv tlení
zna ek:
X

~

Rozpo et obce Javorník v tis. K

10803,0
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