
 

 
 
 

POZVÁNKA 
NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JAVOREK, 

které se koná v pondElí 1. 2. 2016 od 19.00 hodin 
v místnosti OÚ Javorek čp. 57 

 
 
 

Program:  
 
1. Zahájení, seznámení s programem, ovEUovatelé  
2. Informace – plnEní úkol]  
3. POV 2016  
4. Vodovod Javorek 
5. Žádosti  
6. R]zné  
 
Zveme všechny občany a členy zastupitelstva obce.  
 
 
VyvEšeno na úUední desce dne 24.1 2016 
Sejmuto dne 1.2. 2016 

 
 

Bc. Miroslav Škapa  
starosta obce Javorek 
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PUítomni:   Kakač, P. `ák,  Škapa, Forchtsamová, Jirčíková, Jirčík, Hejtmánek 

Omluveni:  Dobiáš, Dostálová 

Zapisovatel: Jirčíková 

OvEUovatelé: Hejtmánek, Forchtsamová                                      

Hosté: pan Ž=ﾆ       

  
 Program:  
1. Zahájení, seznámení s programem, ovEUovatelé  
2. Informace – plnEní úkol]  
3. POV 2016  
4. Vodovod Javorek  
5. Žádosti  
6. R]zné   
 
Ad 1.) Starosta pUivítal pUítomné, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 7 
z 9. Jmenoval zapisovatele a ovEUovatele zápisu. Dále pUečetl návrh programu, 
zeptal se zastupitel], zda mají doplOující návrh, nebo požadují zmEnu. Nikdo z 
pUítomných nemEl námitek. Program byl pUijat 7 hlasy.    

 

Ad 2.) Kontrola plnEní úkol]   

Informace starosty:  

- Na KÚ byla odevzdána žádost na POV- oprava kulturního domu v Javorku. 
- Možnost získat dotaci na dopravní automobil DA po SDH Javorek - žádost je 

tUeba odevzdat do konce února 2016. 

Starosta dal hlasovat o podání žádosti na dotaci pro SDH DA. 

Hlasování : 7:0:0                                                                       ZO schvaluje : 7:0:0 

- Prodloužena smlouva na svoz odpadu- TS BystUice nad Pernštejnem. 
- Smlouva s Coma Polička – dodavatel internetu 
- Smlouva s Vodafone - GSM 
- ČOV – porucha na víUidle (bude provedena oprava) 
- Lípy u Zvoničky a u rybníka – pokácení a proUezání bude provedeno dle 

znaleckého posudku. Ke kácení a proUezu se vyjádUí CHKO. 
- Obec požádá o pracovní místo od úUadu práce na veUejnE prospEšné práce 

v obci. 

 



 

 

Ad 3.) POV 

Na opravu kulturního domu budou osloveny zhotovitelé prací, aby vytvoUili cenové 
nabídky. Termín dokončení oprav do konce kvEtna 2016. Je pUipravena vizualizace 
opravy kulturního domu. 

 

 

Ad 4.) Vodovod Javorek 

Starosta informoval o zmEnE ceny za odkup pozemku od manžel] žákových, kteUí 
požadují za prodej pozemku 20 000,-Kč. Starosta dal hlasovat o zrušení usnesení č. 
2 ze dne 14.10.2015 a schválení odkupu pozemku za částku 20 000,-Kč. 

Hlasování:6:0:0                             Zdržel : 1:0:0                          ZO schvaluje:6:0:0 

Dále starosta vyzval pana Ing. Kakače, jako zástupce Sdružení vlastník] vodovod 
Javorek, aby do týdne pUedložil seznam konzultant] za sdružení, kteUí budou jednat 
s obcí a vyjádUí se k projektové dokumentaci ohlednE výstavby vodovodu v obci 
Javorek. 

 

Ad 5.) Žádosti 

- EL Projekty- žádost o vyjádUení ke stavbE „Javorek, Na Louž i- pUíp. NN 
Husák, parc.566/5 ze dne 18. 1. 2016. VEc byla z projednána a starosta dal hlasovat 
o vyhovEní této žádosti a zUízení vEcného bUemene. 

 Hlasování :7:0:0                                                                           ZO schvaluje:7:0:0  

- žádost pana Teplého o navýšení odmEny za práce související s provozem 
ČOV na 2 500,-Kč. Starosta dal hlasovat o vyhovEní žádosti. 

Hlasování : 7:0:0                                                                            ZO schvaluje : 7:0:0 

 

- Žádost pana Vladimíra Nekvindy o finanční pUíspEvek na opravu vesnické 
usedlosti č.p. 21 v hodnotE 10% vynaložených náklad] 

 Hlasování : 7:0:0                                                                            ZO schvaluje: 7:0:0 

 

 

Ad 6.) R]zné 

- Starosta informoval o podmínkách a výhodách refinancování stávajícího úvEru 
(ČOV + kanalizace) - finanční úspora pro obec.  



Starosta dal hlasovat o zmEnE úvEru a pUedčasné splátce ve výši 800 000,- Kč. 

Hlasování : 7:0:0                                                                          ZO schvaluje:7:0:0 

 

- obecní byt č. p. 11 (p. Helebrand). Smlouva bude prodloužena na jeden rok. 

Starosta dal hlasovat o navýšení nájemného v obecním bytE na 2 500,-Kč. 

Hlasování : 7:0:0                                                                          ZO schvaluje:7:0:0 

 

- vznikla nabídka na veUejný rozhlas (odkup od MEstys Jimramov)- podrobnosti zjistí 
p. Kakač 

- rozšíUení veUejného osvEtlení – je dále v jednání 

- dEtský karneval – termín bUezen 2016 – zajistí obec ve spolupráci s SDH 

- rodáci – probEhla diskuse o programu a zajištEní. Další sch]zka bude 15. 2. 2016 
v 19,00 h 

 

 

 

 

 

OvEUovatele: Hejtmánek Vladimír                                     Bc. Forchtsamová ZdeOka 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav Škapa 

Starosta obce 

 

Zápis vyhotoven 4. 2. 2016 



 
 

POZVÁNKA 
na 

VETEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE JAVOREK, 

které se koná 
v pondElí 21. 3. 2016 od 19.00 hodin 

v místnosti OÚ Javorek čp. 57 
 
 

Program:  
 
1. Zahájení, seznámení s programem, ovEUovatelé  
2. Informace – plnEní úkol]  
3. POV 2016  
4. Setkání rodák] 2016  
5. Žádosti  
6. R]zné  
 
Zveme všechny občany a členy zastupitelstva obce. 
  
 
 
 

Bc. Miroslav Škapa  
starosta obce Javorek 

 
VyvEšeno na úUední desce dne 14.3. 2016  
Sejmuto dne  



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 
21.3.2016 na  obecním úUadE v  19:00 hodin 

PUítomni: Kakač, `ák, Škapa, Forchtsamová, Jirčíková, Jirčík, Hejtmánek,Dostálová, 
Dobiáš 

Omluveni:   

Zapisovatel: Jirčíková 

OvEUovatelé: Dobiáš, Jirčík                                      

Hosté: pan Žák, paní Teplá     

  
 Program:  
1. Zahájení, seznámení s programem, ovEUovatelé  
2. Informace – plnEní úkol]  
3. POV 2016  
4. Rodáci 2016 
5. Žádosti  
6. R]zné   
  
Ad 1.)    Starosta pUivítal pUítomné, zastupitelstvo se sešlo v počtu 9 z 9, tzn.  
zastupitelstvo se m]že usnášet. Jmenoval zapisovatele a ovEUovatele zápisu. Dále 
pUečetl návrh programu a požádal o doplnEní programu o bod 7 – Rozpočtové 
opatUení č.1. Zeptal se zastupitel], zda mají doplOující návrh, nebo požadují zmEnu. 
Nikdo z pUítomných nemEl námitek. Program byl pUijat 9 hlasy.    

Ad 2.)Kontrola plnEní úkol]   

Informace starosty: 

- Dne 12.3.2016 se konal 1. ročník dEtského karnevalu v Javorku – starosta 
podEkoval všem za pUípravu a  organizaci karnevalu. 

- Byla podána žádost o dataci na dopravní automobil pro SDH Javorek – dle 
pUedbEžných informací obec Javorek dotaci získá. 

- ProbEhne aukce nákupu el. energie mikroregionu NovomEstsko na rok 2017 – 
2018 obec Javorek se pUipojilo s žádostí o společný nákup el. energie 

- Od 1.4.2016 pracovní místo VPP Uklízeč veUejných prostranství - ÚP navržen 
pan Tomáš  Šlégl. 
Starosta dal hlasovat o pUijetí pana Šlégla. 
Hlasování : 9:0:0                                                                    ZOschvaluje:9:0:0 

      -    zmEna  smlouvy na internet Coma Polička – 99,-Kč ročnE 

      -    byl pUefinancován úvEr na kanalizaci a ČOV 

      - pozemek pod vodojemem – je tUeba nový pasport budovy vodojemu, aby mohla 
být stavba zapsána do katastru nemovitostí - zajistí starosta 

 

 



Ad 3.) POV 

Žádost o dotaci na opravu obecního úUadu č.p. 57 byla odeslána. Oprava venkovní 
fasády. 

PUed touto opravou budou vymEnEny vstupní dveUe k OÚ a okno nad schodištEm.  

Byla oslovena firma PKS, která zaslala zpracovanou cenovou nabídku ve výši 
34 356,-Kč. 

Starosta dal hlasovat o výmEnE vstupních dveUí a okna nad schodištEm. 

Hlasování:9:0:0                                                                             ZO schvaluje :9:0:0 

 

Ad 4.) Rodáci 2016 

ProbEhla diskuse, došlo k rozdElení úkol].  

 

Ad 5.) Žádosti 

1. Žádost Českého svazu včelaU] o finanční podporu . 
Starosta dal hlasovat o výši pUíspEvku ve výši 1 000,-Kč 

Hlasování : 9:0:0                                                                            ZO schvaluje : 9:0:0 

2. Žádost o pokácení a oUezání lip u Zvoničky,  – viz  posudek a vyjádUení CHKO 
a mEu NMNM 
Starosta dal hlasovat. 

Hlasování:8:0:0                             Zdržel se :1                              ZO schvaluje:8:0:0 

3. Žádost paní VEry Kašparové o pokácení smrku na p.č. 6 kú Javorek. 
Starosta dal hlasovat o pokácení smrku. 

Hlasování :9:0:0                                                                              ZO schvaluje :9:0:0 

4. Žádost pana Radmila Husáka o kácení listnatých strom] (bUíza, javor) p.č. 
566/11 kú Javorek. 
Starosta dal hlasovat o vyhovEní jejich žádosti. 

Hlasování:9:0:0                                                                               ZO schvaluje :9:0:0 

 

Ad 6.) R]zné 

 

- Starosta informoval o špatném stavu mostku – opravu zajistí p. Hejtmánek 

- probEhne další oprava plotu na hUišti 

- bude oplocen obecní pozemek parcela č.p. 497/13 kú Javorek 

- budování parkovištE u zastávky – pUíprava 



- veUejný rozhlas (p. Kakač, p. Teplý) – stále v jednání 

- ČOV – bude sjednána nová pojistka 

- rozšíUení veUejného osvEtlení - realizace na jaUe 2016 

 

Ad 7.) Rozpočtové opatUení č.1 

Hlasování:9:0:0                                                                               ZO schvaluje :9:0:0 

 

 

 

 

OvEUovatelé:       Mudr. Jirčík Michael                              Dobiáš Petr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav Škapa 

Starosta obce Javorek 

Zápis vyhotoven 29.3.2016 



 
 

POZVÁNKA 
na 

VETEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE JAVOREK, 

které se koná 
v pondElí 2. 5. 2016 od 19.00 hodin 

v místnosti OÚ Javorek čp. 57 
 
 

Program:  
 
1. Zahájení, seznámení s programem, ovEUovatelé  
2. Informace – plnEní úkol]  
3. POV 2016  
4. Dotace SDH – dopravní automobil 
5. Žádosti  
6. R]zné  
7. Setkání rodák] 2016 
 
Zveme všechny občany a členy zastupitelstva obce. 
  
 
 

Bc. Miroslav Škapa  
starosta obce Javorek 

 
VyvEšeno na úUední desce dne 25.4. 2016  
Sejmuto dne  



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 2. 5. 2015 na 
obecním úUadE v 19:00 hodin 

PUítomni:   Kakač, `ák, Škapa, Dostálová, Forchtsamová, Jirčíková, Dobiáš, 

Hejtmánek 

Omluveni:  Jirčík  

Zapisovatel: Jirčíková 

OvEUovatelé: Z. Forchtsamová, Š. Dostálová                                      

Hosté: pan ŠtEtka, Žák, Kalášek    

   
  
1. Zahájení, seznámení s programem, ovEUovatelé  
2. Informace – plnEní úkol]  
3. POV 2016  
4. Dotace SDH – dopravní automobil  
5. Žádosti  
6. R]zné  
7. Setkání rodák] obce Javorek  
 
Ad 1.)    Starosta pUivítal pUítomné, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu Řz 
9. Navrhl zapisovatele a ovEUovatele zápisu. Dále pUečetl návrh programu, zeptal se 
zastupitel], zda mají doplOující návrh, nebo požadují zmEnu. Nikdo z pUítomných 
nemEl námitek.  

Program, ovEUovatelé a zapisovatelé.  

 Hlasování : Ř:0:0           

                                                                                                ZO schvaluje : 8:0:0 

 

Ad 2.)Kontrola plnEní úkol]   

Informace starosty:  

- Smlouva o poskytnutí dotace Kraje Vysočina – „Setkání rodák] obce Javorek“ 
výše dotace 10 000,-Kč. 

- VyjádUení společnosti O2 o posílení signálu GSM v obci Javorek. Finanční 
spoluúčast obce cca 300 000,-Kč. 

Hlasování : 0:0:Ř           

                                                                                               ZO zamítá: 0:0:8 
 
 

- ZmEna jízdního Uádu autobusových linek – jednání s Krajem Vysočina a 
Pardubickým krajem. 



- Od 1. dubna pracuje pro obec Javorek –  pan Tomáš Šlégl - dotované 
pracovní místo VPP. 

- Byla zasazena dubová alej – 25 stromk]. 

-  Probíhají práce na ČOV- zabudování nádrže. 

- Nové kontejnery na sklo a papír – Bezplatné zap]jčení od společnosti 

     EKO-KOM 

 

Ad 3.) POV 2016 

- Oprava venkovní fasády a stUešního podbití „Kulturního domu Javorek“ č.p. 57 – 
dotace Kraje Vysočina. Cenové nabídky – pan JiUí ŠtEtka a pan Petr Dobiáš. Nabídka 
pana JiUího ŠtEtky byla vyhodnocena jako výhodnEjší. Starosta dal hlasovat pro 
nabídku pana JiUího ŠtEtky. 

Hlasování : Ř:0:0           

                                                                                                ZO schvaluje : 8:0:0 

Práce provede pan JiUí ŠtEtka. 

 

Ad 4.) Dotace SDH- dopravní automobil 

Byla schválena dotace Ministerstva vnitra ČR na zakoupení Dopravního automobilu 
pro SDH Javorek ve výši 450 000,-Kč. Starosta dal hlasovat o pUijetí této dotace na 
zakoupení dopravního automobilu SHD Javorek. 

Zastupitelstvo obce Javorek se zavazuje dofinancovat poUízení Dopravního 
automobilu ve výši 450 000,- Kč. 

Podání Žádosti o dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina na poUízení dopravního 
automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ve výši 350 000,- Kč. 

Hlasování : 7:1:0                                                   

ZO schvaluje:7:1:0 

 

Ad 5.) Žádosti 

Petr Stejskal – žádost o uspoUádání skautského tábora prvních 14 dní v mEsíci 
červenci v obci Javorek na pozemcích obce. (30 dEtí, 7 dospElých) 

Starosta dal hlasovat o schválení žádosti. 

 Hlasování :Ř:0:0                                                             

           ZO schvaluje:8:0:0  

 



Žádost manžel] Adamiových -  žádají o obnovu zvonEní obecní zvoničky – 
zabudování elektronického zvonEní (nabízejí finanční podporu). Budou osloveny 
firmy, které se touto činností zabývají a poté, bude obec dále jednat. Zajistí starosta. 

 

Pan Ing. JiUí Kalášek žádá o pokácení lípy na p.č. 707/1 „u lávky“, která ohrožuje jeho 
rodinný d]m a okolí.  

Starosta dal hlasovat o schválení žádosti. 

 Hlasování :Ř:0:0                                                             

           ZO schvaluje:8:0:0  

 

Ad 6.) R]zné  

NátEr zvoničky – zajistí starosta a pan Dobiáš 

 

Ad 7). Setkání rodák] obce Javorek 

- upomínkové pUedmEty zajiš[uje pan Petr Žák – návrh – plechové placky se znakem 
Javorka, upomínkové pUedmEty 

- strava – zajiš[uje paní Forchtsamová 

- knižní publikace o Javorku – zajiš[uje: pan Kakač, Žák Emil, Tehan 

- adresy rodák] pUipravuje - pan Žák Emil   

- pozvánky - Dostálová, Jirčíková 

 

 

 

OvEUovatelé:  Bc. Forchtsamová ZdeOka                               Bc. Dostálová Šárka 

 

 

 

 

Bc. Miroslav Škapa 

Starosta obce Javorek 

 

Zápis vyhotoven 6. 5. 2016 



 
 

POZVÁNKA 
na 

VETEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE JAVOREK, 

které se koná 
v pondElí 27. 6. 2016 od 19.00 hodin 

v místnosti OÚ Javorek čp. 57 
 
 

Program:  
 
1. Zahájení, seznámení s programem, ovEUovatelé  
2. Informace – plnEní úkol]  
3. ZávErečný účet obce 2015 
4. Rozpočtové opatUení č. 2 
5. Dotace – Edice Vysočiny 2016 
6. R]zné  
7. Setkání rodák] 2016 
 
Zveme všechny občany a členy zastupitelstva obce. 
  
 
 

Bc. Miroslav Škapa  
starosta obce Javorek 

 
VyvEšeno na úUední desce dne 20. 6. 2016  
Sejmuto dne  



 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 27.6.2016 na 

obecním úUadE v 19:00 hodin 
 
PUítomni: Kakač,  Škapa,  Jirčíková,  Jirčík, Hejtmánek, Žák, Forchtsamová  
Omluveni: Dostálová, Dobiáš 
Zapisovatel: Jirčíková  
OvEUovatelé: Hejtmánek, Kakač 
Hosté: pan ŠtEtka, pan Žák 
 
1. Zahájení, seznámení s programem, ovEUovatelé  
2. Informace – plnEní úkol]  
3. ZávErečný účet 2015  
4. Rozpočtové opatUení č. 2  
5. Dotace – Edice Vysočiny 2016 
6. Žádosti - r]zné  
7. Setkání rodák] obce Javorek  
 
Ad 1.) Starosta pUivítal pUítomné, zastupitelstvo se sešlo v počtu 7z 9. Navrhl zapisovatele a 
ovEUovatele zápisu. Dále pUečetl návrh programu, zeptal se zastupitel], zda mají doplOující 
návrh, nebo požadují zmEnu. Nikdo z pUítomných nemEl námitek.  
Program, ovEUovatelé a zapisovatelé.  
 
1.Hlasování : 7:0:0                                                       ZO schvaluje : 7:0:0  
 
Ad 2.)Kontrola plnEní úkol]  
 
Informace starosty:  
- zabudování nádrže u ČOV, zprovoznEna likvidace splaškových vod z míst které nejsou 
napojeny na kanalizační sí[ 
- kontejnery na odpad – zajištEno veškeré odpadové hospodáUství 
- oprava fasády a podbití na Obecním úUadE bude dokončena do konce mEsíce června 2016 
- stavba oplocení na hUišti 
- rekonstrukce ‚lávky u bývalé školy‘ 
- nátEr zvoničky – dokončení v mEsíci červenci 
 
- UzavUení nové smlouvy ohlednE novelizace zákona o pUestupcích s MEÚ Nové MEsto na 
MoravE. 
Starosta dal hlasovat o uzavUení této smlouvy mezi obcí a MéÚ NMNM o Uešení pUestupk]. 
 
2.Hlasování : 7:0:0                                                        ZO schvaluje: 7:0:0  
 
Jednání Mikroregionu NovomEstsko 27.6.2016 
- společný nákup energií Mikroregionu NovomEstsko na rok 
 2017-2018 úspora cca 20% 
- Mikroregion NovomEstsko byl požádán Krajskou Nemocnicí Nové MEsto na MoravE o 
finanční pUíspEvek na nákup sanitního vozu. 
-Starosta dal hlasovat o výši daru od obce Javorek ve výši 1000,- Kč. 
 



3.Hlasování :7:0:0                                                          ZO schvaluje : 7:0:0 
 
 
- Žádost na dopravní automobil SDH Javorek je zaregistrovaná, technické podmínky jsou 
schválené. ProbEhne výbErové Uízení. 
 
Ad 3.) ZávErečný účet obce 2015 
 
ZO byl pUedložen ZávErečný účet obce za rok 2015. 
ZO ZávErečný účet projednalo. 
 
-Starosta dal hlasovat o schválení ZávErečného účtu obce Javorek za rok 2015. 
 
4.Hlasování : 7:0:0                                                         ZO schvaluje : 7:0:0 
 
Účetní závErka obce za rok 2015 
 
-Starosta dal hlasovat o schválení účetní závErky obce Javorek za rok 2015. 
 
5.Hlasování : 7:0:0                                                         ZO schvaluje : 7:0:0 
 
Zpráva o výsledku pUezkoumání hospodaUení obce 
 
Dne 5.5.2016 probEhla kontrola z KÚ Kraje Vysočina odbor kontroly ohlednE hospodaUení 
obce  - nebyly zjištEny žádné chyby a nedostatky. 
ZO zprávu projednalo. 
 
-Starosta dal hlasovat o schválení zprávy o výsledku pUezkoumání hospodaUení obce Javorek 
za rok 2015. 
 
6.Hlasování : 7:0:0                                                         ZO schvaluje : 7:0:0 
 
Ad 4.) Rozpočtové opatUení č. 2 
 
-Starosta dal hlasovat o schválení rozpočtového patUení č. 2. 
 
7.Hlasování : 7:0:0                                                         ZO schvaluje : 7:0:0 
 
Ad 5.) Dotace – Edice Vysočiny 2016 
 
Na pUipravovanou knihu k setkání rodák] obce Javorek je možné získat pUíspEvek od KÚ KV  
Fond Vysočiny. 
 
-Starosta dal hlasovat o podání žádosti. 
 
8.Hlasování :7:0:0                                                         ZO schvaluje : 7:0:0 
 
 
 
 



Ad 6.) Žádosti - r]zné 
 
- byla projednána žádost paní Renaty Forchtsamové o zproštEní všech poplatk] v]či obci 
Javorek od roku 2016, protože v obci již 3 roky nebydlí.  
 
-Starosta dal hlasovat: 
 
9.Hlasování : 7:0:0                                                         ZO schvaluje : 7:0:0 
 
- budování rozšíUení pouličního osvEtlení, celkem 6 svEtel  ( 700,-Kč za kus) 
 
- starosta pUedložil návrhy nového označení na obecní úUad  
 
- na obecním úUadE nejde PC, bude tUeba koupit nový 
 
Ad 7.) Rodáci 
 
ProbEhla pracovní sch]zka ohlednE zajištEní pr]bEhu „Rodák]“ 
 
 
 
 
 
 
 
OvEUovatelé: Vladimír Hejtmánek                         Ing. Vlastimil Kakač 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Miroslav Škapa 
Starosta obce Javorek 

 
 
 
 
 

Zápis vyhotoven 4.8.2016 



 
 

POZVÁNKA 

na 

VETEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE JAVOREK, 

které se koná 

v úterý 13. 9. 2016 od 19.00 hodin 

v místnosti OÚ Javorek čp. 57 

 
 

Program: 

 
1. Zahájení, seznámení s programem, ovEUovatelé 

2. Informace – plnEní úkol] 

3. Dopravní automobil - SDH 

4. Rozpočtové opatUení č. 3 

5. Spisová služba 

6. Vodovod 

7. R]zné 

 
Zveme všechny občany a členy zastupitelstva obce. 
  
 
 

Bc. Miroslav Škapa 

starosta obce Javorek 

 
VyvEšeno na úUední desce dne 5. 9. 2016 
Sejmuto dne 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 13.9.2016 na 
obecním úUadE v 19:00 hodin 

PUítomni:  Dobiáš , Dostálová, Forchtsamová, Jirčík, Kakač, Škapa, Žák.  

Omluveni: Hejtmánek, Jirčíková  

Zapisovatel: Jirčík  

OvEUovatelé: Dostálová, Žák 

Hosté: Emil Žák 

 

Program:  

1. Zahájení, seznámení s programem, ovEUovatelé  

2. Informace – plnEní úkol]  

3. Dopravní automobil - SDH  

4. Rozpočtové opatUení č. 3  

5. Spisová služba  

6. Vodovod  

7. R]zné 

Ad 1.) Starosta pUivítal pUítomné, zastupitelstvo se sešlo v počtu 7z 9. Navrhl zapisovatele a 
ovEUovatele zápisu. Dále pUečetl návrh programu, zeptal se zastupitel], zda mají doplOující 
návrh, nebo požadují zmEnu. Nikdo z pUítomných nemEl námitek. Program, ovEUovatelé a 
zapisovatelé.  

1.Hlasování : 7:0:0                                       
ZO schvaluje : 7:0:0 

 

Ad 2.)Kontrola plnEní úkol] Informace starosty:  

- starosta podEkoval organizátor]m probEhlé akce obce „Rodáci 2016“.  

- Kniha Javorek v toku mEnících se čas], která byla vydána pUi pUíležitosti konání této akce, 
bude hrazena z prostUedk] obce, nebo[ dotace Kraje Vysočina byla zamítnuta.  

- na čističce odpadních vod byla odstranEna technická závada, která bude hrazena ze strojního 
pojištEní 

- byla podepsána a odeslána smlouva s mEstem Nové MEsto na MoravE o Uešení pUestupk]. 

- pokračuje budování rozhlasu a veUejného osvEtlení obce, které bude zprovoznEno do konce 
mEsíce Uíjna 2016 

- Volby do zastupitelstva Kraje 7.-8. Uíjna 



 

Ad 3.) Dopravní automobil - SDH  

Dnes 13.9.2016 v 16:00 hodin bylo ukončeno výbErové Uízení DA Javorek na nákup 
dopravního automobilu pro SDH. Účastnici výbErového Uízení: THT Polička s.r.o., 
MotoTrade VM s.r.o.,  AUTO IN s.r.o.. Všichni účastníci nabízeli automobil Ford Tranzit 9 
místné se stejnou povinnou výbavou. Všechny účastníci splnili podmínky výbErového Uízení. 

VýbErovým Uízením byla vybrána nejnižší cenová nabídka a to firmy THT Polička s.r.o. za 
934.846,-Kč. 

 Starosta dal hlasovat o uzavUení kupní smlouvy s THT Polička s.r.o. na nákup dopravního 
automobilu pro SDH Javorek.  

2.Hlasování : 7:0:0                                                                                                                   ZO 
schvaluje: 7:0:0 

K hrazení nákupu tohoto vozidla budou použity prostUedky z dotace Kraje Vysočina + dotace 
z Ministerstva vnitra, zbylé prostUedky (v hodnotE cca 184 846.-Kč) budou hrazeny 
z obecního rozpočtu. 

V této souvislosti starosta vyzval pana Kakače, aby za SDH pUipravil návrh na prodej 
stávajícího vozu Tatra 805. 

  

Ad 4.) Rozpočtové opatUení č. 3 

Starosta dal hlasovat o schválení rozpočtového patUení č. 3.  

3.Hlasování : 7:0:0                                        ZO schvaluje : 7:0:0 

 

Ad 5. ) Spisová služba 

Povinnost vychází ze zákona 499/2004 Sb., kdy obec jako veUejný p]vodce musí uchovávat 
po danou dobu (dáno archivem) dokumenty vzniklé z činnosti obce (tj. jak pUíchozí tak 
odchozí pošta) vEtšinou 5 nebo 10 let. 

V současnosti obec Javorek využívá systém TRIADA. K dispozici je novEjší systém (software 
Spisovka orp nmnm za 9.180Kč + roční paušál 1.200Kč) 

Starosta dal hlasovat o návrhu: vypovEzení systému (Triada) a zakoupení a následné zavedení 
nového systému (Spisovka orp NMnM). 

4.Hlasování : 7:0:0                                                                                                                   ZO 
schvaluje: 7:0:0 

 

Ad 6.) Vodovod 

PodaUilo se uzavUít darovací smlouvu. ProbEhl zápis do katastru nemovitostí. Vodovod je 
oficiálnE obce Javorek.  K zajištEní povinnosti vlastníka je tUeba zajistit zodpovEdnou osobu, 



která se bude starat o Uádný chod vodovodu. Byl osloven pan Jun Milan (dosud UádnE 
zajiš[uje provoz ČOV). 

V souvislosti s provozem vodovodu vzniknou náklady- pravidelné rozbory vody, odmEna pro 
správce vodovodu, rezerva na opravy…. Takto vzniklé náklady budou hrazeny jednotlivými 
uživateli.  

Starosta navrhuje stanovit normativ/paušál na osobu. Tyto náležitosti budou projednány se 
spolkem Vodovod Javorek. 

Probíhají práce na územním Uízení nového vodovodu. 

 

Ad 7.) R]zné 

-Inventarizace: v obecní budovE č.p. 11 bude vyhrazen prostor na archivaci obecních 
dokument] (kronika, foto, obecní archivace. . .) 

 

Žádosti: 

Paní VEra Škapová žádá obec o hrazení náklad] spotUebované elektrické energie spotUebované 
pUi provozu obchodu se smíšeným zbožím v Javorku.  

Starosta dal hlasovat o žádosti paní VEry Škapové 

5.Hlasování : 5:0:2                                                                                                                   ZO 
schvaluje: 5:0:2 

 

Sch]ze v 20:08hod. ukončena 

 

OvEUovatelé:  

Bc. Šárka Dostálová……………………………….                            Ing. Petr  Žák  

 

                           

 

                                                                                              

Bc. Miroslav Škapa    

Starosta obce Javorek  

 

Zápis vyhotoven 19.9.2016  



 
 

POZVÁNKA 
na 

VETEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE JAVOREK, 

které se koná 
v pondElí 21. 11. 2016 od 19.00 hodin 

v místnosti OÚ Javorek čp. 57 
 
 

Program:  
 
1. Zahájení, seznámení s programem, ovEUovatelé  
2. Informace – plnEní úkol]  
3. Vodovod 
4. POV 2017 
5. Žádosti 
6. R]zné  
 
 
Zveme všechny občany a členy zastupitelstva obce. 
  
 
 

Bc. Miroslav Škapa  
starosta obce Javorek 

 
VyvEšeno na úUední desce dne 12. 11. 2016  
Sejmuto dne  



 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 21.11.2016 na 
obecním úUadE v 19,00 hod. 

 
 
 
PUítomni: Dobiáš, Jirčík, Hejtmánek, M. Škapa, Forchtsamová, Kakač, P.žák, Dostálová, Jirčíková 
 
Omluveni: 
 
Zapisovatel : Jirčíková 
 
OvEUovatelé :Hejtmánek, Forchtsamová 
 
Hosté :p.J.Škapa,p.Teplá,p.ŠtEtka,p.Žák 
 
 
 
Program: 
 
1. Zahájení, seznámení s programem, ovEUovatelé  
2. Informace – plnEní úkol]  
3. Vodovod  
4. POV 2017 
5. Žádosti  
6. R]zné  
 
ad1)Starosta pUivítal pUítomné, zastupitelstvo se sešlo v počtu 9 z 9. Navrhl zapisovatele a 
ovEUovatele zápisu. Dále pUečetl návrh programu, zeptal se zastupitel], zda mají doplOující návrh 
nebo požadují zmEnu. Nikdo z pUítomných nemEl námitek. Hlasováno - program, ovEUovatelé a 
zapisovatelé. 
 
1.hlasování 
ZO schvaluje : 9:0:0                                              9:0:0                                         
 
ad2) 
 
- dne 27.9.2016 probEhol dílčí pUezkoumání hospodaUení obce KV - bez závad 
- informace o poskytnutých dotacích – POV, „Rodáci“, závErečné vyúčtování  
- dopravní automobil pro SDH Javorek – bude pUedán THT Polička s.r.o. v následujících týdnech 
- 28. záUí požár RD v obci, zasahovala místní jednotka SDH  JPO V Javorek, SDH SnEžné, SDH 
Jimramov, HZS Ž@ár nad Sázavou – starosta podEkoval za zásah 
- probíhá rekonstrukce garážových prostor v hasičské zbrojnici - podEkování hasič]m  
- tašky na odpad – 70,- Kč – preventivní krok ke tUídEní odpadu – bude Uešeno na dalším ZO 
- poplatky za odpad a kanalizaci – velká prodleva v platbách - zpUísnEno vymáhání po datu 
splatnosti (výzva, platební pUíkaz) 
- probEhne kácení bUíz na hUišti za KD – projednáno na jaUe 2016 
- strom u lávky- pokácení začátkem roku 2017 (zpoždEní z d]vodu nemoci dodavatele) 
- rozšíUení veUejného osvEtlení stále v budování  
- krajské volby – účast v naší obci nadpr]mErná- bezproblémový pr]bEh voleb 
- nový plot na hUišti, úprava pozemku u obecní budovy č.p.11 



ad3) 
 
V mEsíci srpnu 2016 byl pUeveden vodovod do vlastnictví obce, v záUí se objevily závady, dosud je 
v Uešení ve spolupráci s panem Husákem, Hejtmánkem, P. BUenkem a J. BUenkem. Vodojem je 
osazený vodomErem, zbudoval p. M. Forchtsam. S opravou i provozem vznikají náklady.  ProbEhlo 
jednání mezi obcí a spolkem Vodovod Javorek. Bylo jednáno o zpoplatnEní poplatku za vodu- do 
každé nemovitosti budou zabudovány vodomEry, každý si zaplatí svoji spotUebu-návrh za m3 
vody/15,-Kč, který vyplívá z pUedpokládaných náklad] na provoz. 
UskutečnEní projektu Vodovod Javorek probEhne ve dvou etapách.  
 
 
Starosta navrhuje uhradit 33 podílník]m spolku Vodovod Javorek vodomEr (z d]vodu bezplatného 
pUevedení stavby vodojemu a vodovodu ze spolku na obec) a dává hlasovat. 
 
2.hlasování 
ZO schvaluje :9:0:0                                               9:0:0 
 
Ad4) 
 
Na rok 2017 bude opEt obci poskytnuta dotace z POV. Do pUíštího zastupitelstva pUedloží 
zastupitelé návrhy, kam finanční prostUedky pro obec investovat.  
 
Ad5) 
 
- žádost EON o schválení smlouvy o vEcném bUemeni s obcí Javorek v návaznosti na dokončení 
stavby s názvem „Javorek Louže pUíp.NN Husák parc.566/5“ 
 
Starosta dává hlasovat o schválení smlouvy o vEcném bUemeni.  
 
3.hlasování 
ZO schvaluje : 9:0:0                                              9:0:0 
 
- Pan Helebrand podal žádost o výpovE@ z bytu ke 30.11.2016. 
 
Starosta dává hlasovat o vyhovEní žádosti. 
 
4.hlasování 
ZO schvaluje : 9:0:0                                              9:0:0 
 
- podány celkem tUí žádosti o pUidElení obecního bytu – p. Klára Kejdová, p. Jan Kalina, p. Lukáš 
PondElíček  
 
Zastupitelstvo navrhlo tajnou volbu. Starosta dává hlasovat o tajném hlasování. 
 
5.hlasování 
ZO schvaluje : 9:0:0                                              9:0:0 
 
 
ProbEhla tajná volba – výsledek - 4 hlasy Klára Kejdová a 5 hlas] Lukáš PondElíček. Byt se 
pronajme panu Lukáši PondElíčkovi od 1.12.2016 
 
 



Dále starosta informuje o nabídce od p. Helebranda o možnosti odkoupení kuchyOky a dalšího 
vybavení za cenu 12000,-Kč. 
 
Starosta dává hlasovat o odkoupení kuchyOské linky a dalšího vybavení. 
 
6.hlasování 
ZO schvaluje : 9:0:0                                              9:0:0 
 
 
Ad6) 
 
Starosta informoval o tom, že byl podán inzerát na odprodej Tatry 805. Nejvyšší cenová nabídka je 
od pana JiUího Chaloupky, který nabízí 150 000,- Kč. SDH Javorek je s prodejem srozumEn a 
souhlasí s ním. 
 
Starosta dává hlasovat o prodeji vozidla Tatry 805 panu Chaloupkovi. 
 
7. hlasování 
ZO schvaluje : 9:0:0                                              9:0:0 
 
Na závEr starosta informoval o pUipravované akci „Rozsvícení vánočního stromečku“, která 
probEhne  26.11.2016. SpolečnE si zazpíváme koledy a je pUipraveno malé občerstvení a horký 
nápoj na zahUátí.  
 
 
 
 
 
 
 
OvEUovatlé: Hejtmánek Vladimír                                          Bc. Forchtsamová ZdeOka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Miroslav Škapa 
Starosta obce Javorek 

 
 
 
 

Zápis vyhotoven dne 28.11.2016 



 
 

POZVÁNKA 
na 

VETEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE JAVOREK, 

které se koná 
ve stUedu 28. 12. 2016 od 19.00 hodin 

v místnosti OÚ Javorek čp. 57 
 
Program:  
 
1. Zahájení, seznámení s programem, ovEUovatelé  
2. Informace – plnEní úkol]  
3. Rozpočtové opatUení 
4. Návrh rozpočtu na rok 2017 
5. POV 2017 
6. Žádost ÚUadu pro zastupování státu ve vEcech majetkových 
o souhlasné prohlášení na pozemky v k. ú. Javorek 

7. Žádosti 

8. R]zné 
Zveme všechny občany a členy zastupitelstva obce. 
  

Bc. Miroslav Škapa  
starosta obce Javorek 

 
VyvEšeno na úUední desce dne 20.12. 2016  



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 
28.12.2016 na obecním úUadE v 19:00 hod. 

 
 
 
PUítomni:p.Jirčík,p.Hejtmánek,p.M.Škapa,p.Forchtsamová,p.Kakač,p.P.žák, p.Dostálová,  
p. Jirčíková 
 
Omluveni: p.Dobiáš 
 
Zapisovatel: p.Jirčíková 
 
OvEUovatelé: p.Jirčík, p.Kakač 
 
Hosté: p.Teplý ml.,p.Škapa st. 
 
 
 
Program: 
 
1. Zahájení, seznámení s programem, ovEUovatelé  
2. Informace – plnEní úkol]  
3. Rozpočtové opatUení 
4. Návrh rozpočtu na rok 2017  
5. POV 2017 
6. Žádost ÚUadu pro zatupování státu ve vEcech majetkových o souhlasné prohlášení na pozemky    
v k.ú. Javorek 
7. Žádosti 
8. R]zné  
 
ad1) 
Starosta pUivítal pUítomné, zastupitelstvo se sešlo v počtu 8 z 9. Navrhl zapisovatele a ovEUovatele 
zápisu. Dále pUečetl návrh programu, zeptal se zastupitel], zda mají doplOující návrh nebo požadují 
zmEnu. Nikdo z pUítomných nemEl námitek. Hlasováno – program, ovEUovatelé a zapisovatelé. 
 
1.hlasování 
ZO schvaluje : 8:0:0                                              8:0:0                                         
 
ad2) 
- Dne 26.11.2016 se uskutečnila již tradičnE akce „Rozsvícení vánočního stromu“ – hojná účast 
občan]. Na této akci probEhlo i slavnostní pUedání nového dopravního automobilu pro SDH Javorek 
- Vozidlo SDH Tatra 805 bylo prodáno a pUedáno novému majiteli 
- ProbEhla sch]zka Mikroregionu – Uešeny organizační záležitosti, starosta informoval 
- OhlednE vodovodu byl na stavební úUad podán návrh na územní Uízení – pUedpokládaná realizace 
v 2.polovinE roku 2017. 
 
V souvislosti s tím dal starosta hlasovat o zrušení usnesení č. 2 ze dne 21.11.2016 o zakoupení 
vodomEr] 33 podílník]m spolku Vodovod Javorek. 
 
2.hlasování 
ZO schvaluje : 8:0:0                                              8:0:0 



 
Jako kompenzaci za bezplatné pUevedení stavby vodojemu a vodovodu ze spolku Vodovod Javorek 
na obec Javorek dává starosta hlasovat o daru spolku ve výši 30 000,-Kč. 
 
3.hlasování 
ZO schvaluje : 8:0:0                                              8:0:0 
 
Starosta informuje o zavedení vodného na rok 2017 po pUevodu provozu vodovodu na obec a dává 
hlasovat o výši poplatku za m3 vody/15,-Kč. 
 
4.hlasování 
ZO schvaluje : 8:0:0                                             8:0:0 
 
- Zakoupeny tašky na odpad – 55,- Kč za sadu do domácnosti – preventivní krok ke tUídEní odpadu 
- Obecní byt byl pUedán novému nájemci 
 
Ad3) 
Rozpočtové opatUení č. 4 
 
5.hlasování 
ZO schvaluje :8:0:0                                               8:0:0 
 
Ad4) 
Návrh rozpočtu na r. 2017 
 
-Starosta pUedložil návrh rozpočtu zastupitel]m k nahlédnutí+ rozpočtový výhled. Rozpočet + 
výhled byl vyvEšen na úUední desce 8. 12. 2016 

6.hlasování 
ZO schvaluje :8:0:0 
 
Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu na rok 2017 na paragrafy + rozpočtový výhled 2017-2022 
 
Ad5)  
POV 2017 – zmEna podmínek – 120 000,- Kč dotace od Kraje Vysočina, 80 000,-Kč je spoluúčast 
obce. Do pUíštího jednání zastupitelstva mají členové pUedložit návrhy na využití tEchto finančních 
prostUedk]. 
 
Ad6) 
Starosta pUedložil zastupitel]m žádost ÚUadu pro zastupování státu o pUevedení majetku obce na stát 
a dal o tomto hlasovat. 
 
7.hlasování 
ZO neschvaluje : 0:0:8                                              0:0:8 
 
 
 
Ad7) 
 

1. Žádost Miloše a Radky Štohandlových o vyjádUení k územnímu a stavebnímu Uízení 
k novostavbE RD, ke sjezdu a pUípojce kanalizace RD. 
 



Starosta dává hlasovat o souhlasném stanovisku oce Javorek. 
 
8.hlasování 
ZO schvaluje : 8:0:0                                                8:0:0 
 
 

2. Žádost Martiny a Michaela Jirčíkových o vyjádUení ke zmEnE stavby pUed dokončením a 
k novému sjezdu. 

 
Starosta dává hlasovat o souhlasném stanovisku obce Javorek. 
 
9.hlasování 
ZO schvaluje : 6:2:0                                                6:2:0 
 
Ad8) 
Celkové zhodnocení roku 2016  
 
- „Rodáci“ – zdaUilá akce, hojná účast, pozitivní ohlasy, vydání knihy.  
- zbudování nové fasády na budovE obecního úUadu, nových oken a dveUí, zhotovení a vybavení 
kuchyOky  
- VPP – obecní zamEstnanec 
- oprava zvoničky  
- oprava lávky 
- vodovod Javorek 
-  zakoupení nového dopravního automobilu pro SDH Javorek  
- vybudování sbErného místa na bioodpad 
-a další 
 
 
 
 
 
 
OvEUovatelé : Ing. Vlastimil Kakač                     MUDr. Michael Jirčík 
 
 
 
 
 
 
 

Bc.Miroslav Škapa 
Starosta obce Javorek 

 
Zápis vyhotoven dne 3. 1. 2017 


