
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 
21.5.2018 na obecním úřadě v 19,00 hodin. 

 
Přítomni: Škapa, Forchtsamová, Jirčíková, Jirčík, Hejtmánek, P. Žák, Kakač 
Omluveni: Dostálová, Dobiáš 
Zapisovatel: Jirčíková 
Ověřovatelé: Kakač, Žák 
Hosté: Štětka Jiří, Žilka Jan 
 
Program: 
1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé 
2. Informace – plnění úkolů 
3. Vodovod 
4. Dotace 
5. GDPR 
6. Žádosti 
7. Různé 
 
ad1) Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé 
Starosta přivítal přítomné, zastupitelstvo se sešlo v počtu 7  z 9 . Navrhl zapisovatele a 
ověřovatele zápisu. Dále přečetl návrh programu, zeptal se zastupitelů, zda mají doplňující 
návrh nebo požadují změnu. Starosta dal hlasovat o osobě zapisovatele (Jirčíková), 
ověřovatele (Kakač, Žák) programu. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovými 
opatřeními.  
 
1.hlasování 
ZO schvaluje : 7:0:0                                                           7 :0:0 
 
ad2)  Informace – plnění úkolů 

- míchadlo ČOV v havarijním stavu, bude třeba zakoupit nové (cena cca 70 tisíc) 
- starosta opět připomněl možnost pro majitele nemovitostí, kteří nejsou připojeni na 
kanalizaci na  možnost vyvážet splaškové vody do nouzové úložné nádrže ČOV Javorek 
- proběhne oprava komunikace 3. třídy, uzávěrka silnice  od 1.6. 2018 – 20.6. 
- Ladislav Hejtmánek vyrobil bedny na posypový materiál, jsou umístěny  u obchodu a   
stodoly u p. Husáka. Opraven plot u pomníku mistra J. Husa. Starosta mu poděkoval. 
- dál pokračuje sázení  stromků směrem k Benešovým na obecní cestě. 
- za pomoci SDH Javorek bylo vysázeno 200 nových stromků v obecním lese. 
 - pozemek od ZD  Sněžné byl v katastru nemovitostí přepsán na obec Javorek 
- 31.5.2018 proběhne krajským úřadem audit hospodaření obce za  r. 2017 
- zajištěny skříně na archív, bude zbudován v prostorách obecní budovy č.p. 11 dle 
pravidel GDPR 

- proběhlo vítání nových občánků Adelka Žáková, 
- pan  A. Kalášek oslavil 80. narozeniny 
 
ad3) Vodovod 

- probíhá výstavba  přípojek - všechny přípojky, které jsou v komunikací musí být 
zhotoveny do 1. 6. 2018 
-  proběhne  oprava místních komunikací, které byly poškozeny při budování vodovodu a 
kanalizace. Hrazeno bude z dotace  POV 2018 a zbytek doplatí obec ze svého rozpočtu. 
- přípojky, které nejsou v komunikacích budou řešeny do konce roku 2018 



ad4) Dotace 
-  dotační titul Rozvoj vesnice 2018 – opravy komunikací na rozvoj místních částí (cesta k 
Louži). Je poskytována 50ti procentní dotace na komunikace. Starosta informuje 
zastupitele , že o tuto dotaci  požádal, protože žádost musela být podána do 15.5.2018. 
Požádal o 120 000,-Kč , z toho 60 000,-Kč je dotace. 
 
- starosta požádal o dataci na provoz obchodu – Venkovské prodejny 2018. Je možné z 
dotace získat 20 tisíc na provozní energie. 
 
 Starosta dává hlasovat o  využití  dotačních titulů. 
 
2. hlasování 
ZO schvaluje : 7:0:0                                                                 7:0:0             
                                                
- dotační titul na pořízení odradonovací zařízení do vodojemu je zatím pozastaven z 
důvodu vlády v demisi. Stejné je to i s dotačním titulem na opravu rybníku. 
 
ad5) GDPR 
Starosta informuje o nových skutečnostech a změnách vyplývajících z GDPR. 
- oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů 
- uzavření smlouvy mezi Mikroregionem novoměstsko o zřízení pověřence mezi obcí 
Javorek. Pro obec to bude znamenat finanční výdaj ve výši 4000,-Kč za rok + DPH 
 
Starosta dává o tomto hlasovat. 
 
3.hlasování 
ZO schvaluje : 7:0:0                                                                  7:0:0 
 
Starosta informuje zastupitelstvo o novém organizačním řádu obce dle GDPR. Dává o 
tomto hlasovat. 
 
4.hlasování 
ZO schvaluje : 7:0:0                                                                   7:0:0 
 
Starosta informuje zastupitelstvo o novém provozním řádu výpočetní techniky dle GDPR. 
Dává o tomto hlasovat. 
 
5.hlasování 
ZO schvaluje : 7:0:0                                                                   7:0:0 
 
Starosta informuje zastupitelstvo o novém spisovém a skartačním řádu obce. Dává o 
tomto hlasovat. 
 
6.hlasování 
ZO schvaluje : 7:0:0                                                                    7:0:0 
 
ad6) Žádosti 
 
1. Žádost Jiřího a Heleny Štětkových o osvobození od rekreačního poplatku pro Stáj saga. 
Starosta dává hlasovat o osvobození rekreačního poplatku pro Stáj sága. 
 
 



7.hlasování 
ZO schvaluje : 7:0:0                                                                       7:0:0 
 
2. Paní Helena Štětková poskytla obci Javorek finanční dar ve výši 5 000,- Kč. 
Starosta dává hlasovat o přijmutí finančního daru. 
 
8.hlasování 
ZO schvaluje : 7:0:0                                                                         7:0:0 
 
3. Žádost SDH NM o příspěvek na zásahové auto. Starosta dává hlasovat o žádosti. 
 
9.hlasování 
ZO zamítá : 0:0:7                                                                        0:0:7 
 
4. Žádost Jana a Radany Žilkových o odkoupení obecního pozemku k rodinnému domu čp. 
62, číslo parcely 67/1 (část parcely) o vyměře 162 m2. Starosta dává hlasovat o prodeji 
obecního pozemku jak výše uvedeno manželům Žilkovým s tím, že cena za pozemek 
bude stanovena později. 
 
10.hlasování 
ZO schvaluje : 7:0:0                                                                         7:0:0 
 
ad7) Různé 
- na vypracování nového územního plánu byl osloven pan arch. Psota, který vypracovával 
předešlý územní plán. Pan Psota s tímto souhlasil.   
Podněty občanů k možné změně územního plánu. 
- Majitelé nemovitostí mohou podávat žádosti a připomínky k novému územnímu plánu 
- ústní žádost manželů Štětkových ke změně ÚP – pozemek na stavbu pro trvalé bydlení 
- žádost p. J. Kaláška 
Po vyhodnocení počtu žadatelů a případných změn ZO rozhodne o vypracování nového 
územního plánu. 
 
Zastupitelstvo projednalo další možné investice do oprav a úprav obecního majetku. 
- oprava fasády na obecní budově č.p. 11 
- dětské hřiště 
- dokončit opravu pomníku 
- budou vyhotoveny informativní cedule o místních památkách  - pamětní kámen s 
plaketou Jana Husa, ke zvoničce 
- natřít podbití ČOV 
- hospodářská budova – je nahrubo vyklizená, bude zde sklad  
 
 
Ověřovatelé: Ing. Vlastimil Kakač, Ing. Petr Žák                
 
 
 

                                                Bc. Miroslav Škapa 
                                                starosta obce Javorek 

 
 
 
zápis vyhotoven dne 26.5. 2018 


