
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 28.6.2021 v 

místnosti OÚ Javorek čp. 57 v 19.00 hodin. 
 

 

Přítomni: Škapa, Řehan, Žák, Forchtsamová, Kakač, Jirčíková, Hejtmánek 

Omluveni: Forchtsam, Jílková 

Zapisovatel: Jirčíková 

Ověřovatelé: Žák, Řehan 

Hosté: Teplá L, Štětka 

 

Program: 
1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé 

2. Informace – plnění úkolů 

3. Závěrečný účet obce 2020 

4. Účetní uzávěrka obce za rok 2020 

5. Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2020 

6. Dotace 

7. Žádosti 

8. 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 (Žák, Řehan) programu. 
 

1. hlasování 

ZO schvaluje: 7:0:0                                                           7:0:0 

 

ad 2) Informace – plnění úkolů 
- Starosta informuje o velké spotřebě vody, zaslal informaci na messanger „Rozhlas obce Javorek“, 

nutnost šetřit s vodou. 

- Kontejner na sběr komunálního odpadu byl převezen na obecní pozemek (obecní sklad). 

- Pozemky od Úřadu pro zastupování státu byly všechny převedeny na stát. Žádáme o bezplatný 

převod a zřízení věcného břemena. Žádost byla podána. 

- Provoz místního obchodu - paní Hažmukové byla zaslána výpověď o ukončení závazku smlouvy 

ze dne 30. 4. 2021. Důvodem bylo užívání věci v rozporu s uzavřenou smlouvou. Nebytový prostor 

požaduje obec předat do 31. 7. 2021. 

- Územní plán – žádost podána na MěÚ NMNM. 

 

ad3) Závěrečný účet obce 2020 
ZO byl předložen Závěrečný účet (návrh) obce za rok 2020. 

ZO závěrečný účet projednalo. 

Starosta dává hlasovat o schválení Závěrečného účtu obce Javorek za rok 2020 bez výhrad. 
 

2. hlasování 

ZO schvaluje: 7:0:0                                                         7:0:0 

 
 

 



ad4) Účetní závěrka obce za rok 2020 
Starosta dal hlasovat o schválení účetní závěrky obce Javorek za rok 2020. 

 

3. hlasování 

ZO schvaluje: 7:0:0                                                         7:0:0 

 

ad5) Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2020 
Dne 4.5.2021 proběhla kontrola z KÚ Kraje Vysočina, odboru kontroly ohledně hospodaření obce. 

Byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o 

přezkoumávání hospodaření, a to: Nedostatky, spočívající v porušení povinností nebo překročení 

působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy - K 30.6. nebylo požádáno o 

přezkoumání hospodaření, resp. nebyl oznámen záměr zadat přezkoumání hospodaření auditorovi. 

(porušení povinnosti) 

ZO zprávu projednalo a bere na vědomí. 

 

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

2020 

 

4. hlasování 

ZO schvaluje: 7:0:0                                                          7:0:0 

 

ad 6) Dotace 
- POV 

- MAS Zubří země, o.p.s. - Dotace na hasičské zbrojnice – aktuálně probíhá výměna a montáž vrat 

a oken. 

- Oprava požární nádrže bude zahájena nyní v červenci 2021. 

- Průzkumný vrt doposud nebyl proveden. Firma Enviro-ekoanalytika, s.r.o., Velké Meziříčí stále 

nezahájila práce. Porušují smlouvu a obec je vyzvala k nápravě.  

  

ad 7) Žádosti 
- Pan Milan Plocek žádá obec Javorek o souhlasné stanovisko s pořádáním 24. ročníku 

mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů Vysočina 2021. V pátek 30. července 2021 se 

pojede 2. etapa závodu se startem a cílem v Poličce. Etapa je vedena na okruh: Borovnice – Javorek 

-Nový Jimramov – Borovnice. 

 

Starosta dává hlasovat a souhlasném stanovisku. 

 

5. hlasování 

ZO schvaluje: 7:0:0                                                      7:0:0 

 

ad 8) Různé 
- Dne 10.7.2021 proběhnou „Vesnické hry bez hranic“. 

- Dne 6.8.2021 bude taneční zábava. 

 

Ověřovatelé: Žák, Řehan 

 
 

Zápis vyhotoven dne: 7.7. 2021                                                                   Bc. Miroslav Škapa 

                                                                                                                   starosta 


