
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 25. 4. 
2020 od 17,00 hod. v areálu OÚ Javorek čp. 57  

 
 
Přítomni: Škapa, Hejtmánek, Řehan, Žák, Forchtsamová, Kakač, Jirčíková, Forchtsam 
Omluveni: Jílková – videohovor 
Zapisovatel: Jirčíková 
Ověřovatelé: Forchtsamová, Kakač 
Hosté: Štětka 
 
Program: 
1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé 
2. Informace – plnění úkolů 
3. Vodovod 
4. Dotace 2020 
5. Vyhlášky 
6. Pozemky 
7. Žádosti 
8. 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 (Forchtsamová, Kakač) 
programu. 
 

1. hlasování 
ZO schvaluje: 8:0:0                                                           8: 0: 0 
 

ad 2) Informace – plnění úkolů 
- Vyhlášení nouzového stavu, COVID 19 – informace vyvěšeny na úřední desce, zajištění 
desinfekce do domácností – rozvoz zajistilo SDH Javorek, obec zajistila nákup potravin a 
dovoz léků pro seniory, kteří projevili zájem, uzavření klubovny. 
- ČOV – oprava čerpadla – 10 000,- Kč – řešeno s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou na 
strojní pojištění. 
- V řešení rekonstrukce míchadla a provzdušňovacích technologií. 
- Dne 30.4.2020 proběhne kontrola měrného zařízení na odtoku z čov. 
- Vývoz kalů na čov Tři Studně (30m3). 
- VPP – od  1.4.2020 je v rámci veřejně prospěšných prací zaměstnán pro obec pan 
Tomáš Šlégl. Poměr je uzavřen na dobu určitou od 1.4.2020 do 30.9.2020. Náklady na 
jeho mzdu hradí v plné výši úřad práce. Obec zakoupila pracovní oděv a obuv. 
- Dne 1.4.2020 proběhlo  přezkoumání hospodaření obce Krajem Vysočina za rok 2019 a 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
- Proběhlo jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně 
uzavření smíru – zřízení věcného břemene voda, kanalizace (cca 10 000,-Kč). Vše v 
řešení, po ukončení nouzového stavu proběhne ústní jednání. 
- S ohledem na vyhlášení nouzového stavu došlo k pozastaveno jednání i ve věci nového 
územního plánu. 
- Byla řešena stížnost od Husáků z Louže na paní Šléglovou ohledně volně pobíhajících 
psů – starosta řešil opakovaně domluvou na místě. 



- Byl vydán zákaz pálení klestí hejtmanem KV pod pokutou 5 000,-Kč. 
- Upozornění na úhradu poplatků v obci Javorek, dle vyhlášek. 
 
ad3) Vodovod 

-Pokračování od „kravína“ až k hospodářské budově. 
- Probíhají práce na dalších přípojkách. 
- Pan Štětka zhotoví příčný kanál na komunikaci „ke kravínu“ – má připomínku, zda je toto 
vhodné řešení pro odvod „velké vody“, ještě proběhne jednání na místě samém. 
- Kolaudace vodojemu zatím pozastavena, proveden celkový rozbor vody. 
- Proběhla kontrola Státním úřadem pro bezpečnost – vše bez připomínek. 
- Starosta doporučil šetřit s vodou, aby nedošlo ke stejné situaci jako v předešlých letech, 
kdy byl nedostatek vody (napouštění bazénu doporučil postupně, po domluvě a kontrole 
množství vody ve vodojemu). 
 
ad4) Dotace 2020 
- POV: schváleno, uzavřena smlouva ze zhotovitelem 
- Prodejny 2020: Na provoz prodejny podána žádost, nyní v řešení. 
- Žádost na opravu požární nádrže „rybníka“ byla schválena. Došlo k navýšení rozpočtu. 
Vše je v řešení, do 31.8.2020 je třeba rozhodnout, jestli o dotaci bude mít obec zájem. 
- Hloubkový vrt – byla podána žádost. 
- Na opláštění požární zbrojnice – vytvořena cenová nabídka na vrata, okna a dveře.  
 
ad5) Vyhlášky 
- Starosta informoval a aktualizaci vyhlášek obce Javorek, zastupitelé je měli předem k 
seznámení a neměli k nim žádné připomínky. 
 
Starosta dal hlasovat o těchto aktualizovaných vyhláškách: 
1) Obecně závazná vyhláška obce Javorek č. 1/2020, o místním poplatku ze psů. 
 
2) Obecně závazná vyhláška obce Javorek č. 2/2020, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 
 
3) Obecně závazná vyhláška obce Javorek č. 3/2020, o místním poplatku z pobytu. 
 
4) Obecně závazná vyhláška obce Javorek č. 4/2020, o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území obce Javorek. 
 
2. hlasování 
ZO schvaluje: 8:0:0                                                           8: 0: 0 
 
ad 6) Pozemky 
- Starosta informuje o žádosti paní Mgr. Marie Mertlíkové o odprodeji části pozemku na k. 
ú, obce Javorek p. č. 632/4, zastavěné plochy č. st. 113, na níž stojí stavba srubu sloužící 
jako TZ. 
Žádost o odprodej totožného pozemku byla předložena na zastupitelstvu dne 14.2.2020 
panem Mertlíkem a byla schválena zastupitelstvem za částku 200,-Kč za m2.  
Starosta informuje, že Mertlíkovi se nyní dohodli, že chtějí, aby o odprodej požádala paní 
Mertlíková, takže pan Mertlík bere svoji žádost zpět. 
 
Starosta dává hlasovat o zrušení odprodeje výše uvedeného pozemku na pana Mertlíka. 



 
3. hlasování 
ZO schvaluje:  8:0:0                                                           8:0:0 
 
Proběhla krátká diskuse mezi zastupiteli o navýšení ceny za předmětný pozemek za 
základě žádosti paní Mgr. Marie Mertlíkové .  
Poté dává starosta hlasovat o vyhovění žádosti Mgr. Marie Mertlíkové o odprodej 
předmětného pozemku za částku 300,-Kč za m2. 
 
4. hlasování. 
ZO schvaluje: 8:0:0                                                            8:0:0 
 
- Pozemek pod případným vrtem u vodojemu je s majiteli v řešení, dle případného 
provedení. 
  
ad 7) Žádosti 
- Žádost Mgr. Marie Mertlíkové, statutárního zástupce SVČ DUHA v Novém Městě na 
Moravě o souhlas s využíváním přilehlých pozemků srubu v době letních prázdnin od     
7.-17.července a 10.-21. 8. 2020 a v období 25.7.-1.8.2020, kdy by tam měl mít akci p. 
Michal Šmarda, kterému paní Mertlíková předběžně přislíbila srub se zázemím 
pronajmout. 
 
Proběhla krátká diskuse mezi zastupiteli o stanovení poplatku za pronájem srubu a 
starosta poté dává hlasovat o částce 1 000,-Kč. 
 
5. hlasování 
ZO schvaluje: 7: 0 : 1                                                        7:0:1 
 
- 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. 
 
6. hlasování 
ZO schvaluje: 8:0:0                                                          8:0:0 
 
ad 8) Různé 
Starosta informuje zastupitele o působnosti a činnosti MAS Zubří země v programovém 
období 2021-2027 (MAS je místní akční skupina, která působí ve prospěch regionu. Je 
založena na budování partnerství mezi podnikateli, veřejnou sférou a neziskovými 
organizacemi.) 
 
Starosta dává hlasovat o schválení zařazení území obce Javorek do územní působnosti 
MAS Zubří země o.p.s. na programové období 2021-2027. 
 
7. hlasování 
ZO schvaluje: 8:0:0                                                            8:0:0 
 
- Úprava koryta potoka za čekárnou. Proběhla diskuse ohledně technického provedení. 
- Sázení stromků v obci. Bude zpracován sazební plán k Louži. 
- Bude provedena oprava lavičky u Louže, oprava plotu u hřiště a natěračské práce dle 
potřeby. 



- Z důvodu nouzového stavu a zákaz pálení se letos nebude konat „pálení čarodějnic“. 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: Forchtsamová, Kakač 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 30.4.2020                                              Bc. Miroslav Škapa 
                                                                                                      starosta 


