
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne  
11. 6. 2021 na obecním úřadě v 19,00 hodin. 

 
Přítomni: Škapa, Řehan, Žák, Forchtsamová, Jílková, Kakač, Jirčíková 
Omluveni: Forchtsam, Hejtmánek 
Zapisovatel: Jirčíková 
Ověřovatelé: Jílková, Kakač 
Hosté: J. Škapa,  Štětka, Forchtsam David 
 
Program: 
1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé 
2. Informace – plnění úkolů 
3. Územní plán 
4. Žádosti 
5. Různé 
 
ad1) Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé 
Starosta přivítal přítomné, zastupitelstvo se sešlo v počtu 7 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 (Jílková, Kakač) 
programu. 
 

1. hlasování 
ZO schvaluje: 7:0:0                                                           7: 0: 0 
 

ad 2) Informace – plnění úkolů 
 
- Dne 4.5.2021 proběhlo přezkoumání hospodaření obce  za rok 2020 
- Vrt – práce stále nezačaly, obce zaslala firmě urgenci. 
- Práce na opravě požární nádrže budou probíhat v červenci a srpnu 2021. 
- Požární zbrojnice - červen 
 
ad3) Územní plán obce 
 

- Zhotovitel územního plánu je pan Ondráček. STUDIO P Žďár nad Sázavou, Nádražní 
2186/52, 591 01 Žďár nad Sázavou 
- Dotace na pořízení ÚP – žádost musí být podána v březnu 2022. 
 

Starosta dává hlasovat o: 
 

1) Zastupitelstvo obce Javorek rozhodlo o pořízení Územního plánu Javorek. 
2) Určeným zastupitelem pro pořízení Územního plánu Javorek schvaluje starostu obce 
Javorek. 
3) Zastupitelstvo obce Javorek schvaluje podání žádosti o pořízení Územního plánu 
Javorek Městskému úřadu Nové Město na Moravě, jako příslušnému úřadu územního 
plánování. 
 

 

3. hlasování 
ZO schvaluje: 7:0:0                                                           7:0:0 



 
ad 4) Žádosti 
 

1) Žádost manželů Štětkových o pomoc při jednání s panem Josefem Husákem. 
 

Starosta informuje zastupitele, že jedno jednání proběhlo dne 14. 5. 2021. K dohodě mezi 
stranami nedošlo. Manžele žádají obec o další společnou schůzku. 
Starosta navrhuje, aby se další schůzky účastnila Martina Jirčíková a dává o tom hlasovat. 
 

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

2) Žádost manželů Štětkových o umístění mobilního reklamního poutače, který by byl 
umístěný na rampu u autobusové zastávky.  
 

Starosta dává hlasovat. 
 

5. hlasování 
ZO schvaluje: 7:0:0                                                             7:0:0 
 

ad 5) Různé 
 
- Paní Michaela Hažmuková nedodržela podmínky smlouvy o pronájmu místního obchodu, 
a proto obec využije svého práva a závazek smlouvou ze dne 30.4.2021 založený 
vypovídá s 3 měsíční výpovědní lhůtou. 
 
Starosta dává hlasovat o vypovězení smlouvy z pronájmu místního obchodu (Javorek 11) 
s paní Michaelou Hažmukovou. 
 
6. hlasování 
ZO schvaluje: 7:0:0                                                              7:0:0 
 
- David Forchtsam oslovuje zastupitele obce se žádostí, že by měl zájem o zajištění 
provozu zvoničky.  
 
Starosta dává hlasovat o žádosti Davida Forchtsama. 
 
7. hlasování 
ZO schvaluje: 7:0:0                                                              7:0:0 
 
 
Ověřovatelé: Jílková, Kakač 
 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 15. 6. 2021                                                       Bc. Miroslav Škapa 
                                                                                                                   starosta 


