
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 

28.6.2019 na obecním úřadě ve 20,00 hodin. 
 
 
 
Přítomni: Škapa, Řehan, Žák, Jílková, Forchtsamová, Jirčíková 
Omluveni: Forchtsam, Hejtmánek, Kakač 
Zapisovatel: Jirčíková 
Ověřovatelé: Řehan, Forchtsamová 
Hosté: J. Štětka, J. Škapa, J. Žilka 
 
Program: 
 
1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé 
2. Informace – plnění úkolů 
3. Závěrečný účet obce 2018 
4. Účetní Závěrka obce za rok 2018 
5. Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2018 
6. Vodovod 
7. Žádosti 
8. Různé 
 

ad 1) Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé 
Starosta přivítal přítomné, zastupitelstvo se sešlo v počtu 6 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 (Řehan, Forchtsamová) 
programu. 
 

1. hlasování 
ZO schvaluje: 6:0:0                                                           6:0:0 
 

ad 2) Informace – plnění úkolů 

- volby do Evropského parlamentu proběhly bez problémů 
- ČOV – upadl nerezový žlab, nyní zajišťuje provoz starosta, budou potřeba opravy, což 
bude znamenat další finanční výdaje 
- žaloba na naši obec Úřadem pro zastupování státu je stále v řešení (stát požaduje po 
obci bezplatný převod pozemků pod obecními komunikacemi na stát) stání u okresního 
soudu odloženo na srpen 
- proběhla koupě pozemku od pana Nekvindy, pozemek je zapsaný v katastru nemovitostí. 
Pozemky Vlastimila Kaláška a manželů Bartesových jsou stále v jednání. Byl vytvořen 
nový geometrický výměr a vše je podané na katastru nemovitostí. 
- proběhne další výměna šesti svítidel na veřejném osvětlení za úspornější LED svítidla 

- proběhl audit 
 

 

 

 

 

 



ad 3) Závěrečný účet obce 2018 
ZO byl předložen Závěrečný účet (návrh) obce za rok 2018. 
ZO závěrečný účet projednalo. 
 

Starosta dává hlasovat o schválení Závěrečného účtu obce Javorek za rok 2018 bez 
výhrad. 
2. hlasování 
ZO schvaluje: 6:0:0                                                             6:0:0 
 

 

ad 4) Účetní závěrka obce za rok 2018  
Starosta dal hlasovat o schválení účetní závěrky obce Javorek za rok 2018. 
 

3. hlasování 
ZO schvaluje: 6:0:0                                                              6:0:0 
 

ad 5) Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2018 
Dne 11.6.2019 proběhla kontrola z KÚ Kraje Vysočina, odboru kontroly ohledně 
hospodaření obce. Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 
ZO zprávu projednalo a bere na vědomí. 
 

Starosta dal hlasovat o schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Javorek za rok 2018. 
 

4. hlasování 
ZO schvaluje: 6:0:0                                                               6:0:0 

 

ad 6) Vodovod 

- probíhají dokončovací práce na vodojemu (oplocení, zemní práce, izolace, je zhotovena 
nástupní plocha, omítky, nádrž je vystěrkována, nové prostupy, technologie na 
odradonování). Přívod elektrické energie bude cca do 14-ti dní. 
- probíhají poslední práce na vodovodu 
- dokončeny zemní úpravy u  
- 29. 6. 2019 proběhne schůzka všech zúčastněných stran, bude provedena kontrola 
stavby. Závěrečná zpráva musí být vyhotovena do konce měsíce září 2019. 
- porucha u kravína, proběhla oprava části vedení 
 

Starosta informuje ZO o dotaci z POV pro rok 2019. 
Starosta dává hlasovat o podání Žádosti o poskytnutí dotace z fondu Vysočiny s názvem 
„Vodovod Javorek – II. etapa – 1. část“ na částku 212 000,-Kč, kdy požadovaná dotace 
činí 127 000,-Kč a spoluúčast žadatele je 85 000,-Kč. Zhotovitelem stavby navrhuje Zemní 
práce Josef Husák. 
 

5. hlasování 
ZO schvaluje: 6:0:0                                                                  6:0:0 

 

- starosta informuje jednání ve věci možnosti hlubinného vrtu s firmou Enviro, vše je v 
jednání, proutkaři hledají vhodné místo 
 

 

ad 7) Žádosti 
- žádost paní Věry Škapové o finanční podporu pro místní obchod se smíšeným zbožím – 
nízké tržby, které téměř nestačí na pokrytí nutných výdajů s provozováním obchodu 



  
Zastupitel obce Vladimír Řehan navrhuje, aby vzhledem k nezbytnosti udržení prodejny v 
Javorku obec pomohla provozovatelce alespoň tím, že ze svých prostředků ročně uhradí 
částku ve výši rovnající se sociálnímu a zdravotnímu pojištění, ve výši 60 tisíc korun.(20 
tisíc dotace Venkovské prodejny 2019) 
 

Starosta dává hlasovat o návrhu zastupitele Vladimíra Řehana. 
6. hlasování 
ZO schvaluje: 5:0:1                                                                  5:0:1 

 

 

ad 8) Různé 
Rozpočtové opatření č. 6 
Úhrada poslední fa za výstavbu Vodovodu (Staga stavební agentura) 
 
6. hlasování 
ZO schvaluje: 6:0:0                                                                  6:0:0 

 

- sečení v obci zajistí brigádníci a dobrovolníci 
- nástřik silnic v krizových místech  
- umístění značky omezující rychlost 50 km u senážní jámy - podmínka dotace z roku 
2018 
- poškozený kontejner, nepodařilo se dohledat viníka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé: Forchtsamová, Řehan 
 

 

                                                                                              Bc. Miroslav Škapa 
                                                                                                      starosta 
 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 30.6.2019                                    
 


