
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 
13.2.2021 na obecním úřadě v 18,00 hodin. 

 
Přítomni: Škapa, Hejtmánek, Řehan, Žák – přichází na schůzi v 18,35, Forchtsamová, 
Jílková, Kakač, Forchtsam, Jirčíková 
Omluveni: nikdo 
Zapisovatel: Jirčíková 
Ověřovatelé: Forchtsam, Hejtmánek 
Hosté: J. Škapa,  Štětka, Žilka, M. Teplý ml. 
 
Program: 
1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé 
2. Informace – plnění úkolů 
3. Vodovod 
4. Dotace 2021 
5. Územní plán 
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 (Forchtsam, 
Hejtmánek) programu. 
 

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

 

ad 2) Informace – plnění úkolů 
- Dne 9. 2. 2021 hromadné čištění komínů. Občané byli dopředu informováni. 
- Poděkování za demontáž a úklid adventní výzdoby na návsi. Vánoční strom a Betlém. 
- Starosta informoval o úrazu pana Teplého na cestě do ČOV. Nyní zajišťuje provoz 
starosta. Bude nutné situaci řešit. 
- Při tomto úrazu zasahovala ZZS KV. Zásah byl komplikován v nedostatečném pokrytí 
signálem GSM v místě události. Proto byl obcí Javorek osloven HZS Kraje Vysočina, 
jakožto zřizovatel tísňového volání. HZS KV vyšel žádosti obce vstříc a vyvolal jednání 
s operátory GSM o možném řešení. O dalším výsledku budeme informovat. 
- Pozemek manželů Bartesových byl převeden na obec Javorek, proběhl zápis v katastru 
nemovitostí. 
- Dne 16. 1. 2021 proběhlo v obci natáčení pořadu „Toulavá kamera“. Starosta poděkoval 
všem, kteří se na průběhu natáčení podíleli. – kladné ohlasy. 
- Probíhá společný nákup energií obcí Mikroregionu Novoměstsko, bude aukce. 
- Budou zakoupeny další světla na pouliční osvětlení v obci, 6 kusů světel za 32 670,-Kč. 
- Dne 22.2.2021 bude možné na obecním úřadě zaplatit místní poplatky na rok 2021. 
- Byla aktualizována smlouva s firmou Vodafone na dodávku GSM volání – 180,-Kč/měsíc. 
- Od 1.1.2021 došlo k navýšení částek za vývoz tříděných odpadů, skla - (500,-Kč/t) a 
plastů (2 200,-Kč Kč/ t) + DPH. 

 

 



ad3) Vodovod 
- V jarních měsících s ohledem na počasí proběhne realizace hlubinného vrtu, nejpozději 
do konce měsíce dubna. 
- Kolaudace Vodovodu nemůže být provedena s ohledem na pandemii Covid-19. 
- Vodovod funguje bez závad. 
 
ad4) Dotace v roce 2021 
 
Dotace MAS ZUBŘÍ ZEMĚ: 
- výše dotace 160 000,-Kč 
- výměna vrat na hasičské zbrojnici a zbývajících oken a dveří na budově obecního úřadu. 
Starosta předkládá zastupitelům cenovou nabídku na zhotovení v barevné úpravě „Zlatý 
dub“ za částku 221 878,-Kč a v barevné úpravě „Brown 8014 stucco“ za částku 214 361,-
Kč, předkládá vzorník. Nechává prostor na promyšlení jaký dekor zvolit. Hlasování 
proběhne na konci schůze. 
 
Dotace na opravu požární nádrže: 
- výše dotace je 2 000 000,-Kč 
- dne 6.1.2021 proběhlo na obci výběrové řízení na zhotovitele stavby „Javorek-oprava 
požární nádrže“. Bylo celkem 5 nabídek. Ve výběrové komisi byl starosta, Ing. Veselá, 
Zdena Forchtsamová a Petr Žák. 
Rozhodovala cena. Byla vybrána firma SPH Stavby, s.r.o., se sídlem Průmyslová 1414, 
Bystřice nad Pernštejnem, která předložila návrh na zhotovení stavby, za částku  
2 415 363,-Kč. Předpokládaný termín zahájení stavby je 4/2021, požadovaný termín 
dokončení 31. 8. 2021 a kolaudace do konce roku 2021. 
 
Starosta předkládá zastupitelům smlouvu o díle s firmou SPH a dává hlasovat o uzavření 
této smlouvy. 
 
2. hlasování 
ZO schvaluje: 8:0:0                                                           8: 0: 0 
 

Starosta v souvislosti s touto stavbou informuje zastupitele o nutnosti stavebního dozoru a 
navrhuje, aby stavební dozor prováděl pan Ing. Luboš Petříček, se kterým již proběhlo 
jednání. Cenová nabídka činí 40 000,-Kč.  
 

Starosta dává hlasovat o výše uvedeném návrhu hlasovat (o vykonavateli stavebního 
dozoru a cenové nabídce). 
 

3. hlasování 
ZO schvaluje: 8:0:0                                                           8: 0: 0 
 

Dotace na „Prodejny“: 
- dotace byla Krajským úřadem Kraje Vysočina zrušena. Nebylo zdůvodněno. 
Pan Řehan sděluje, že dle něj je třeba provoz prodejny v obci Javorek zachovat. Navrhl, 
aby na nejbližším zasedání ZO Javorek byl zařazen bod k projednání: 
- kompenzace změny dotační politiky Kraje Vysočina v roce 2021. 
 

Dále sdělil, že Kraj Vysočina změnil dotace na podporu prodejen na malých obcích. Je 
třeba vyčíslit finanční dopad změny na prodejnu a obci Javorek a po projednání na ZO 
schválit formu kompenzace z prostředků obce, případně jiných zdrojů tak, aby nebyl 
dotčen chod a funkce této prodejny. 
 



Rozvoj venkova: 
- snížení částky částky dotace o cca 30 000,-Kč (rok 2020 127 000,-Kč). 
 
Dotace na rekonstrukci ČOV: 
- schválený program, nevíme, zda na dotaci budeme mít nárok. Bude teprve vyhlášena 
výzva. 
 
ad5) Územní plán 
- 3 žádosti o změnu územního plánu: p. Štětka, p. Ing. Kalášek, p. Jílek. 
Starosta informuje, že změnu územního plánu nebude dělat pan Psota. 
- Informace o možnosti podat žádost o změnu územního plánu bude rozšířena mezi 
občany obce Javorek formou letáku do každé rodiny. 
 
ad 6) Žádosti 
V 18,35 přichází na schůzi p. P. Žák. 
  
ad 7) Různé 
- Starosta informuje zastupitele o situaci ohledně převodu pozemků v k.ú. Javorek na stát. 
Předkládá zastupitelům souhlasné prohlášení mezi Českou republikou – Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových a obcí Javorek. Souhlasné prohlášení zahrnuje 
tyto pozemky: 
 
- pozemková parcela číslo: 673/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, 
způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II. - IV. zóna, 
- pozemková parcela číslo: 674/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, 
způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II. - iV. zóna 
- pozemková parcela číslo: 678/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, 
způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II. - IV. zóna, 
- pozemková parcela číslo: 678/3, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, 
způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II. - IV. zóna, 
- pozemková parcela číslo: 678/4, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, 
způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II. - IV. zóna, 
- pozemková parcela číslo: 695, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, 
způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II. - IV. zóna, 
- pozemková parcela číslo: 703/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II. - IV. Zóna, 
 
 
v současné době zapsané na listu vlastnictví č. 1 pro kat. území Javorek, obec Javorek, v 
katastru nemovitosti vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním 
pracovištěm Žďár nad Sázavou. 
 
Starosta dává hlasovat o přijetí souhlasného prohlášení. 
 
4. hlasování 
ZO schvaluje: 9:0:0                                                           9: 0: 0 
 

 

-  Na Úřad práce ve Žďáře nad Sázavou podána žádost o VPP na rok 2021. 
 
 

 

 



- Starosta předkládá zastupitelům aktualizovanou obecně závaznou vyhlášku obce 
Javorek č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu. 
Poté dává hlasovat o přijetí této vyhlášky. 
 

5. hlasování 
ZO schvaluje: 9:0:0                                                              9: 0: 0 
 

- Starosta informuje o možnosti zakoupení tašek na třídění odpadu. Proběhla diskuse. 
Poté dává hlasovat o nákupu těchto tašek. 
 

6. hlasování 
ZO neschvaluje: 1:8:0                                                           1: 8: 0 
 

Zastupitelé se vrací k hlasování ohledně zvolení dekoru vrat a oken na budově obecního 
úřadu Javorek. 
 
Starosta dává hlasovat o barvě Brown 8014 stucco. 
 
7. hlasování 
ZO neschvaluje: 2:7:0                                                          2: 7: 0 
 
Z hlasování vyplývá, že okna a garážová vrata budou zhotovena v barvě zlatý dub. 
 
- Pan Miroslav Teplý ml. navrhuje přivedení elektrické energie k vánočnímu stromu v rámci 
rozkopání silnice při opravě požární nádrže (místního rybníku). 
 
Ověřovatelé: Forchtsam, Hejtmánek 
 
 
 
 

Bc. Miroslav Škapa 
                                                                                                                  Starosta obce 

 
 
 

Zápis vyhotoven dne: 17.2.2021                                                        
                                                
                                                                                                                   starosta 


