
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 

29.3.2019 na obecním úřadě v 19:00 hodin. 
 

Přítomni: Škapa, Hejtmánek, Řehan, Žák, Jílková, Forchtsamová, Jirčíková, O. Forchtsam 

Omluveni: Kakač 

Zapisovatel: Jirčíková 

Ověřovatelé: Žák, Forchtsam 

Hosté: J. Štětka, J. Škapa, J. Žilka, 

 

Program: 

1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé 

2. Informace – plnění úkolů 

3. Vodovod 

4. Dotace 2019 

5. Pozemky 

6. Žádosti 

7. Různé 

 

ad1) Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé 

Starosta přivítal přítomné, zastupitelstvo se sešlo v počtu 8 z 9. Navrhl zapisovatele a ověřovatele 

zápisu. Dále přečetl návrh programu, zeptal se zastupitelů, zda mají doplňující návrh nebo požadují 

změnu. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními. 

Starosta dal hlasovat o osobě zapisovatele (Jirčíková), ověřovatele (Žák, Forchtsam) programu. 

 

1. hlasování 

ZO schvaluje: 8:0:0                                                           8: 0: 0 

 

ad 2) Informace – plnění úkolů 

 - při vichřici spadl za obecním úřadem strom a poškodil plot u hřiště. Pan Štětka provedl 

zprůjezdnění obecní cesty. Poděkování panu Štětkovi. Škoda na obecním majetku bude hrazena z 

pojistky 

- byla podána žádost na VPP, nejsou uchazeči. Tomáš Šlégl nesplňuje podmínky. 

- proběhl úhrada místních poplatků u těch, kteří zatím nemají účet 

- v dubnu proběhne sběr nebezpečného odpadu u obecního skladu, bude vyvěšen informační leták 

- volby do Evropského parlamentu organizačně zajistí Jirčíková 

 

- stále přetrvávají problémy s tříděním odpadu, náklady na svoz komunálního odpadu se 

navyšuje podle počtu vyvezení a tím se značně zvyšují náklady obce, potažmo občanů 

Pan Vladimír Řehan vytvořil výzvu ke třídění odpadu a bude vytvořen informační leták s rozpisem, 

kde jsou umístěny jednotlivé kontejnery. 

- v Novém Městě na Moravě proběhla schůze Mikroregionu 

- u ČOV je rozbitý zámek, stále je v řešení míchadlo, bude muset být zakoupeno nové, prostor ČOV 

potřebuje nutné opravy v řešení s panem Jůnem 

 



ad3) Vodovod 

- Budou zahájeny stavební práce na vodojemu a úprava zeleně kolem budovy. Došlo k navýšení 

rozpočtu na opravu, vše bylo projednáno s projektantem. Navýšení bude hradit obec. Celková 

dotace, která bude obci poskytnuta činí 1 422 133,-Kč 

 

Starosta dává hlasovat o smlouvě mezi Obcí Javorek (investor) a zhotovitelem spol. 

Vodaservis s.r.o. Žďár nad Sázavou na „Odradonování veřejného vodovodu Javorek“ 

Cena díla celkem s DPH činí 1 470 634,00 Kč 

 

2. hlasování 

ZO schvaluje: 8:0:0                                                           8: 0: 0 

 

- vodovodní řád v obci je před dokončením, poté proběhne kolaudace 

- domácnosti jsou z 90% osazeny vodoměry, poděkování panu M. Forchtsamovi 

- po zprovoznění vodojemu bude na schůzi zastupitelstva za spolupráci pana Milana Juna stanovena 

cena za m3 vody. 

 

ad4) Dotace 

- obec využije dotačního titulu POV 2019 na vybudování vodovodu ke kravínu 

- dotace na opravu rybníku – Ministerstvo zemědělství stále nevypsalo dotační titul. Projektovou 

dokumentaci a stavební povolení již obec má. 

 

ad5) Pozemky 

- Vlastimil Kalášek a manžele Bartesovi si domlouvají termín schůzky ohledně jejich dotčených 

pozemků 

 

- je v jednání nákup pozemku od pana Vladimíra Nekvindy (pozemek na návsi za čekárnou). Jedná 

se o pozemek o velikosti 115m2. Pan Nekvinda navrhuje cenu 30,-Kč za m2. 

 

Starosta dává hlasovat o koupi pozemku p.č. 28, k.ú. Javorek od pana Vladimíra Nekvindy za cenu 

30,- Kč za m2 do vlastnictví obce. 

 

3. hlasování 

ZO schvaluje: 8:0:0                                                               8:0:0 

 

ad6) Žádosti 

 

- Žádost manželů Žilkových o odkoupení obecního pozemku na parcele č. 67/1 KÚ Javorek pod 

stavbou přemostění o výměře 125 m2. 

Starosta sděluje, že bude rozhodnuto na příštím zastupitelstvu, po prohlídce pozemku na místě 

samém. 

 

 

 

 



- Žádost o finanční příspěvek na činnost Včelařství Jimramov. Starosta navrhuje poskytnout částku 

1 000,-Kč. 

 

Starosta dává hlasovat o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000,-Kč. 

 

4. Hlasování 

ZO schvaluje: 7: 0: 1                                                                    7:0:1                                                        

 

ad7) Různé 

- daňový a účetní servis MID, který pro naši obec zpracovává účetnictví, žádají o navýšení 

finančního ohodnocení za tyto práce. Navrhují úpravu cenových podmínek z částky 

2 850,-Kč na částku 4 600,-Kč s platností od 1. dubna 2019. 

Starosta předkládá zastupitelům k nahlédnutí Dodatek smlouvy číslo 1 k příkazní smlouvě o vedení 

účetnictví číslo ZR 20180522 mezi MID – daňový a účetní servis, s.r.o a Obcí Javorek. 

 

Starosta dává hlasovat o přijetí této smlouvy. 

 

5. Hlasování 

ZO schvaluje: 8:0:0                                                                      8:0:0 

 

- veřejné osvětlení v obci – pokračuje osazování novými LED žárovkami 

- bude dokončena oprava obecního rozhlasu, provede pan T. Pospíšil z Daňkovic 

- u obecního vodojemu je třeba vybudovat sloupek na přípojku elektrické energie, zajistí starosta  

- bude zhotoven chodník podél hasičárny, byl osloven pan J. Štětka 

- dne 30.3.2019 proběhne od 14,00 hodin brigáda - „jarní úklid obce“ 

- průběžně probíhají terénní úpravy po budování vodovodu 

- proběhne ořezání lípy u rybníku a kácení bříz za obecním úřadem 

- bude dokončeno dopravní značení v obci 

- je třeba zajistit v obci údržbu zeleně - zatím není pracovník z VPP (nejsou uchazeči) 

- Dne 27. 4. 2019 se koná tradiční „Petrklíčový bál“ 

 

 

Ověřovatelé: Ing. Petr Žák, Ondřej Forchtsam, Dis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav Škapa 

                                                                                           Starosta obce   

Zápis vyhotoven dne: 4. 4. 2019                                        


