Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne
29.12.2020 na obecním úřadě v 19,00 hodin.
Přítomni: Škapa, Hejtmánek, Řehan, Žák, Forchtsamová, Jílková, Kakač, Forchtsam, Jirčíková
Omluveni: nikdo
Zapisovatel: Jirčíková
Ověřovatelé: Kakač, Žák
Hosté: nikdo
Program:
1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé
2. Informace – plnění úkolů
3. Rozpočet obce rok 2021
4. Žádosti
5. Různé
ad1) Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé
Starosta přivítal přítomné, zastupitelstvo se sešlo v počtu 9 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 (Kakač, Žák) programu.
1. hlasování
ZO schvaluje: 9:0:0

9: 0: 0

ad 2) Informace – plnění úkolů
- Proběhla likvidace nebezpečného odpadu, starosta poděkoval SDH Javorek za realizaci.
- Bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovení požární nádrže. Byla ustanovena výběrová komise –
Zdena Forchtsamová, Petr Žák
- Poděkováni Jitka Jílková za PF 2021
- poděkování celému kolektivu, který se podílel na stavbě Vánočního stromu a Betlému.
ad3) Rozpočet obce na rok 2021
- Starosta seznámil zastupitele s hospodařením obce za minulé období, rozpočet je vyrovnaný dle
zákona. Skutečné hospodaření je přebytkové. Dále předložil návrh rozpočtu na rok 2021. Návrh
rozpočtu byl předem zveřejněn na úřední desce, dle zákona.
Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu na rok 2021 na paragrafy.
Starosta dává hlasovat o schválení návrhu rozpočtu na rok 2021.
2. hlasování
ZO schvaluje: 9:0:0
9:0:0

Investice v roce 2021:
- oprava rybníku – srpen 2021
- rekonstrukce na ČOV
- hlubinný vrt
- asfaltování v obci z dotace POV
- využití dotace pro stávající prodejnu
- dokončena stavba vodovodu – kolaudace proběhne na jaře (zpoždění díky nouzovému stavu)
- vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci obecního skladu
- územní plán obce Javorek
ad4) Žádosti
ad5) Různé
- Pro potřeby obecního úřadu bude zakoupen program CODEXIS – veřejný portál pro obce, kde
jsou zahrnuty vzory právních podání a smluv za částku 30 tisíc na 6 let.
3. hlasování:
ZO schvaluje: 9:0:0

9:0:0

- Starosta navrhuje zvýšení nájemného u obecního bytu nájemníkovi Lukáši Pondělíčkovi ze
stávající částky 2 500,-Kč/měsíčně na částku 3 000,-Kč/měsíčně, a to od 1.1.2021. Smlouva bude
prodloužena na dobu neurčitou.
Starosta dává hlasovat o navýšení nájemného na částku 3 000,-Kč od 1.1.2021.
4. hlasování:
ZO schvaluje: 9:0:0

9:0:0

Starosta poděkoval zastupitelstvu obce, p. Teplému za provoz ČOV, p. Břenek Petr a Jan za provoz
veřejného osvětlení a všem, kteří pro obec Javorek pracovali či jinak pomáhali v roce 2020.
Ověřovatelé: Kakač, Žák
Bc. Miroslav Škapa
starosta obce

Zápis vyhotoven dne: 3.1. 2021

