
 

                 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 9. 2. 2015 

                                           na obecním úřadě v19:00h 

 
 

Přítomni:  Kakač, Žák Petr, Jirčík, Dobiáš, Škapa, Jirčíková, Dostálová, Forchtsamová 

Omluveni: Hejtmánek 

 

Zapisovatel:Jirčíková 

Ověřovatelé: Forchtsamová, Jirčík 

 

Hosté:  Žák, Teplá, Štětka 

          

Program:  

 1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé  

2. Informace-plnění úkolů  

3. POV 2015  

4. Grant Čistá voda  

5. Žádosti   

6. Různé 

 

Ad 1.)    Starosta přivítal přítomné, zastupitelstvo se sešlo v počtu 8 z 9, tzn.  

zastupitelstvo se může usnášet. Jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu. Dále  

přečetl návrh programu, zeptal se zastupitelů, zda mají doplňující návrh, nebo  

požadují změnu. Nikdo z přítomných neměl námitek. Program byl přijat 8 hlasy.  

 

Ad 2.)Kontrola plnění úkolů 
 

Informace starosty: 

 

- proběhl vývoz kalů z ČOV do ČOV Nové Město na Moravě 

- v ČOV je vadné míchadlo, je třeba zakoupit novou vrtuli, který stojí cca 250 EUR, je třeba 

co nejdříve řešit 

- 19. 2. 2015 proběhne svor nebezpečného odpadu 

- ukládání bio odpadů, proběhne legislativní školení s TS Nové Město na Moravě 

- vývoz komunálního odpadu stojí obec 5 153,-Kč za jedno vyvezení 

- nabídka reklamních předmětů pro obec 

- nabídka měsíčníku NOVINKY 

- žádosti o příspěvky pro ústavy soc. péče a dětské domovy 

- proběhlo čištění komínů 

- informace o dluhu v obecním bytě – uhrazeno 

- byla uzavřena smlouva pro rok 2015 na autobusovou dopravu do obce Javorek s firmou 

Zlatovánek za 500,-Kč měsíčně 

 

ad3.) POV 
 

-v lednu 2015 byla uzavřena smlouva na POV, z finančních prostředků bude upravena 

podlahová plocha v interiéru víceúčelové budovy č.p. 57, 3 kusy topidel a zateplení stropu 

nad sálem. Starosta na příštím zastupitelstvu předloží cenové nabídky zhotovitelů. 

 



 

 

ad 4.)Grant Čistá voda 

Do 30. 6. 2015 je třeba pro dotaci předložit projektovou dokumentaci. Zajišťuje TZBplan 

Lukáš Nekvinda. Byl proveden rozbor vody. 

 

 

ad5.)Různé 

 

-Jirčíková informovala zastupitelstvo o možností obnovení Obecní knihovny na Javorku za 

pomoci Knihovny Josefa Matěje Sychry ve Žďáře nad Sázavou, která přislíbila bezplatnou 

pomoc při obnově knihovny a zapůjčení nových knih. Půjčování knih v obci by bylo zdarma. 

Zajistí Jirčíková. 

Bylo hlasováno a obnovení obecní knihovny. 

 

Hlasování:pro:8:0:0 

ZO schvaluje:8:0:0 

 

-Projednáno kácení dřevin v obci Javorek (břízy za obecním úřadem, lípa u paní Řádkové, 

modřín u studny u rybníku, prořez stromů u zvoničky lípa u pomníku, ). 

 Bylo navrženo, že kácení zajistí SDH Javorek. 

 

Hlasování :pro:8:0:0: 

ZO schvaluje:8:0:0:  

 

 

-Zastupitelstvo bylo informováno o uhrazení dluhu na obecním bytě v Javorku a dalším 

právním postupu při neplacení nájemného dle stávající nájemní smlouvy. 

Stávající nájemní smlouva je i nadále platná a lze ji změnit pouze na základě dohody mezi 

obcí a nájemník, uvedenými v nájemní smlouvě.  V opačném případě je možné nájemní 

smlouvu vypovědět z důvodu řádného neplacení nájemného nebo uplynutím doby. 

Dále bylo domluveno, že nájemníci bytu budou pozváni k jednání na obecní úřad, kde jim 

bude navržena dohoda o změně nájemní smlouvy dle aktuální situace. 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé: Forchtsamová Zdeňka                       Jirčík Michael  

 
Na úředni desku vyvěšeno 12. 2. 2015 

Sejmuto z úřední desky 22. 2. 2015 
 

 

Miroslav Škapa 

                            starosta obce 

 

 

 

Zápis vyhotoven 12. 2. 2015 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 11. 3. 2015 

na obecním úřadě v19:00h 

 
Přítomni: Kakač,ŽákPetr,Jirčík,Dobiáš,Škapa,Jirčíková,Dostálová,Forchtsamová,Hejtmánek, 

Zapisovatel:Jirčíková  

Ověřovatelé: Kakač, Žák Petr 

Hosté: Štětka 

 

Program: 

1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé  

2. Informace-plnění úkolů  

3. POV 2015 

4. Grant Čistá voda 

5. Žádosti 

6. Různé  

 

Ad 1.) Starosta přivítal přítomné, zastupitelstvo se sešlo v počtu 9 z 9, tzn. zastupitelstvo se 

může usnášet. Jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu. Dále přečetl návrh programu, 

zeptal se zastupitelů, zda mají doplňující návrh, nebo požadují změnu. Nikdo z přítomných 

neměl námitek. Program byl přijat 9 hlasy. 

 

Ad 2.)Kontrola plnění úkolů  

Informace starosty: 

- proběhl vývoz kalů z ČOV do ČOV Nové Město na Moravě – 24 m3 

- vadná vrtule na míchadle v ČOV- byla vyměněna 

- 19. 2. 2015 proběhl svor nebezpečného odpadu , od 1.1.2015 platí nová vyhláška o 

odpadech 

- informace o možnosti úložiště bio odpadů v okolních vesnicích (např. Jimramov, Věcov) - je 

ještě v jednání  

- smlouva s EKOKOMEM 

- s panem Helebrantem uzavřela obec novou nájemní smlouvu od března 2015 

- názvy na katastru (místní a pomístní) dořešeno za pomoci pana Žáka 

- dne 11. 4. 2015 proběhne Petrklíčový bál, pořádá SDH 

 

ad3.) POV  
- stavební úpravy interieru víceúčelové budovy č.p. 57 začnou probíhat po 11.4.2015, až 

proběhne Petrklíčový bál 

- příprava cenových nabídek na stavební práce ve víceúčelové budově č.p. Javorek 57 

- je třeba oslovit elektrikáře na vypracování cenové nabídky na rekonstrukci elektroinstalace a 

topných těles ve víceúčelové budově č.p. Javorek 57 

 

ad 4.)Grant Čistá voda 
-pokračují práce na PD 

-Starosta informoval o možnosti čerpání finančních prostředků na vybudování vodovodu   

 

ad5.)Źádosti  

- včelařský spolek  žádá o finanční podporu na činnost v roce 2015 

Bylo hlasováno o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000,-Kč 

Hlasování :pro:9:0:0 



ZO schvaluje : 9:0:0 

 

- pan Teplý žádá, zda by mohl vyčistit potok a břeh na obecním pozemku od starých dřevin a 

stromů  

Zastupitelé se dohodli, že tato nabídka  bude vyvěšena na úřední desce, zda by o to neměl 

ještě někdo zájem, poté bude odpovězeno panu Teplému 

 

ad6.) Různé 

- na úřední desce budou vyvěšeny informace o možnosti získání dotace na obnovu lesního 

porostu 

- obci budou v roce 2016 bezplatně poskytnuty k užívání kontejnery na tříděný odpad 

- starosta informoval o počtu nezaměstnaných v obci Javorek a možnosti přihlásit se k výkonu 

veřejně prospěšných prací přes úřad práce pro obec Javorek 

- starosta informoval o závěrečném vyúčtování obce za rok 2014 

- výhledově proběhne výměna dopravních značek , cca 5 ks - zajistí starosta 

- bude provedena oprava zadního plotu za hřištěm 

- hasiči provedou kácení dvou stromů- zajistí starosta 

-Jirčíková informovala zastupitelstvo o zaslání žádosti o obnovení Obecní knihovny na 

Javorku na ministerstvo, zatím není odpověď. Již nyní nabízí Knihovna Josefa Matěje Sychry 

ve Žďáře nad Sázavou zapůjčení knížek dle přání obyvatel Javorka.  

 - starosta informoval zastupitele o nutnosti zakoupit nový PC nebo notebook s ohledem na 

stáří a nefukčnost programu stavajícího počítače. Dává hlasovat o zakoupení nového 

notebooku do částky 10 000,-Kč 

Hlasování: pro: 9:0:0 

ZO shvaluje : 9:0:0 

- Ing. Petr Žák navrhuje zrušit odměnu pro zastupitele. Starosta dává hlasovat o zrušení 

odměny. 

Hlasování :pro: 7:0:0 

Zdrželi se : 2:0:0 

ZO schvaluje : 7:0:0 

 

Zastupitelé se vzdávají odměny za výkon funkce zastupitele obce od dubna 2015  

- v r. 2015 je výročí  650 let od vzniku obce Javorek 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé: Ing. Vlastimil Kakač                            Ing.  Petr Žák 

 

 
Na úředni desku vyvěšeno 18. 3. 2015 

Sejmuto z úřední desky  28. 3. 2015 

                                                                                                                 

 

                                                                                                                 Bc. Miroslav Škapa                     

                                                                                                                      starosta obce  

Zápis vyhotoven 15.3. 2015 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 23. 4.2015 na 

obecním úřadě v 19:00h 

Přítomni: Kakač, Źák, Škapa, Dostálová, Forchtsamová, Jirčíková, Jirčík, Dobiáš 

Omluveni: Hejtmánek  

Zapisovatel: Jirčíková     Ověřovatelé: Dostálová, Forchtsamová  

Hosté: pan Žilka          

 Program:  

1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé  

 2. Informace- plnění úkolů   

 3. POV 2015 

  4. Grant Čistá voda  

 5. Žádosti občanů  

 6. Různé   

Ad 1.)    Starosta přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 8z 9. 

Jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu. Dále přečetl návrh programu, zeptal se 

zastupitelů, zda mají doplňující návrh, nebo požadují změnu. Nikdo z přítomných neměl 

námitek. Program byl přijat 8 hlasy.    

Ad 2.)Kontrola plnění úkolů   

Informace starosty:  

- proběhlo vymalování sálu kulturního domu Javorek, obnova plotu na hřišti 

- byl zakoupen počítač, objednávka dopravních značek, umístěn kontejner na kovový odpad   

- proběhlo vykácení a úklid příkopy pod obcí a vykácení určených stromů na návsi 

Ad3.)  POV 

-byly předloženy dvě cenové nabídky na montáž přímotopů na obecním úřadě a v sále - pan 

Váša, pan Juránek. Na příštím zastupitelstvu bude hlasováno, kdo práce provede. 

- budou zpracovány cenové nabídky na zateplení sálu, topidlo, položení dlažby   

Ad 4.)Grant Čistá voda  

-pan Nekvinda zaslal pro všechny vlastníky dotčených pozemků souhlasná stanoviska- budou 

předána k podpisu vlastníkům 

Ad5.)Žádosti občanů 

-pan Jan Žilka a Radana Žilkové podali písemnou žádost o odprodej části obecního pozemku 

67/1 – viz nákres a vyznačená část a dále o pronájem pozemku č. 67/1 

Bylo hlasováno o vyhlášení záměru na  uvedené pozemky. 



1.Hlasování : 8:0:0                                                                       ZO schvaluje : 8:0:0 

 

Ad6.)Různé 

-Bylo hlasováno o rozpočtovém opatření č. 1. 

2.Hlasování : 8:0:0                                                                        ZO schvaluje:8:0:0 

 

-Bylo hlasováno vytvoření směrnice k rozpočtovému opatření. Zastupitelé, pověřují starostu 

k provádění rozpočtových opatření do výše 100 000 Kč s tím, že si zastupitelstvo vyhrazuje 

právo na informaci o každém  rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty obce 

na nejbližším zasedání ZO.  

3.Hlasováno:8:0:0                                                                        ZO schvaluje:8:0:0 

-starosta informoval o auditu, který proběhl dne 23. 4. 2015- Krajský úřad Vysočina 

-proběhla kontrola z ministerstva vnitra, -aktualizace obecních vyhlášek. 

Ad7) Nová vyhláška o poplatku ze psů – 50 kč za psa, za každého dalšího 100 Kč. 

Bylo hlasováno a aktualizované vyhlášce o poplatcích ze psů . 

4.Hlasování:8:0:0                                                                            ZO schvaluje :8:0:0 

Ad8)Jednací řád zastupitelstva obce Javorek 

Bylo hlasováno o schválení jednacího řádu ZO Javorek. 

6.Hlasování:8:0:0                                                                           ZO schvaluje:8:0:0 

 

K projednání na příštím zastupitelstvu: 

-vyhláška o třídění odpadů, požární řád  

-úhrada za komunální odpad je nyní 350Kč za osobu / rok – v roce 2015 bude provedena 

rozvaha o skutečných nákladech x výši vybraných poplatků od obyvatel.   

 

Ověřovatelé:   

 Dostálová Šárka                             Zdena Forchtsamová 

 

   

Starosta  

Zápis vyhotoven 30. 4. 2015                                                                         Bc. Škapa Miroslav 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 

14.6.2015 na  obecním úřadě ve  20:00h 

Přítomni:   Kakač, Źák, Škapa, Dostálová, Forchtsamová,Jirčíková , Dobiáš 

Omluveni: Hejtmánek, Jirčík  

Zapisovatel: Jirčíková        Ověřovatelé: P. Žák, V. Kakač                                         

Hosté: pan Žilka , pan Žák         

 Program:  

1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé  

2. Informace – plnění úkolů  

3. POV 2015  

4. Grant Čistá voda  

5. Žádosti  

6. Různé  

Ad 1.)    Starosta přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 7z 9, tzn.  

zastupitelstvo se může usnášet. Jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu. Dále přečetl 

návrh programu, zeptal se zastupitelů, zda mají doplňující návrh, nebo požadují změnu. Nikdo 

z přítomných neměl námitek. Program byl přijat 7 hlasy.    

Ad 2.)Kontrola plnění úkolů   

Informace starosty:  

- Krajský úřad kraje Vysočina vypsal grant „Kotlíková dotace“- vyvěšeno na úřední 

desce obce Javorek a na stránkách kraje  

- ORP- studie r. 2015-2026- pro vlastníky lesa – vyvěšeno na úřední desce obce Javorek 

- Plot za OÚ téměř před dokončením 

- Opravena část silnice před OÚ, položen asfalt- poděkování realizátorům 

- Byly vyplaceny odměny za třídění odpadu- pro obec cca 7 000,-Kč. 

- Oprava na veřejném osvětlení – kontrola pan Beneš - zajistí vadnou součástku a 

opraví. 

- Byl zahájen provoz obecní knihovny na Javorku- prozatím v prostorách místního 

obchodu 

- Oprava vířidla na ČOV – 17 000,-Kč 

Ad 3.) POV 2015 

- Vyřešena topidla – dvě cenové nabídky 

1. P. Jaroslav Váša – 7. 917,-Kč bez DPH 

Proběhlo hlasování o 1. Cenové nabídce. 

.Hlasování :7:0:0                                                  ZO schvaluje :7:0:0 

2. P. Juránek – cenová nabídka vyšší 

            Proběhlo hlasování o 2. Cenové nabídce. 

Hlasování :0:0:7                                                       ZO neschvaluje : 0:0:7 



- Do příštího zastupitelstva je třeba zajistit  cenové nabídky na ostatní práce. 

Ad 4.) Grant čistá voda 

- P. Nekvinda dokončil projekt, je třeba zajistit vyjádření obce – vyřídí starosta 

- Chybí souhlas p. V. Kaláška – vyřídí Jirčíková 

Ad 5.) Žádosti 

- Hnutí DUHA, p. Mertlík má zájem o pozemek pod srubem na konání tábora- byla 

domluvena osobní schůzka, která zatím neproběhla  

- Žádost manželů Žilkových – odkup parcely č. 67/1 vyznač. Část- byl vyhlášen záměr, 

nikdo neprojevil o pozemek zájem. 

 Bylo hlasováno o odprodej tohoto pozemku manželům Žilkovým. 

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

- Manžele Žilkovi vyřídí náležitosti spojené s prodejem pozemku 

Ad 6.) Různé 

 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Javorek za rok 2014 ZO bylo seznámeno se stavem 

kontroly hospodaření obce Javorek za rok 2014. Kontrola byla uskutečněna 23. 4. 2015 paní 

Sobotkovou z KÚ Kraje Vysočina odbor kontroly. ZO předloženou zprávu projednalo a 

přijímá s výhradou. Zjištěné nedostatky. Dále ZO projednalo Závěrečný účet obce Javorek za 

rok 2014 s výhradou. ZO dále schválilo účetní závěrku 2014. 

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

 

- Pan Žák žádá o vyřešení situace ohledně žebříku….. 

- Parkoviště u zastávky – návrh předložil p. Dobiáš - max. 5 parkovacích míst- proběhla 

diskuse 

- Veřejně prospěšné práce – nikdo neměl zájem 

- Možnost brigády – natírání a drobné opravy 

- Termín „LÁVKY“ stanoven na 18. 7. 2015 

 

Ověřovatelé:   

Ing. Žák Petr                             Ing. Kakač Vlastimil 

 

 

Bc. Miroslav Škapa 

Starosta obce 

Zápis vyhotoven 20. 6. 2015                                                                      

 

 



 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze 

dne 3.8.2015 na  obecním úřadě v 20:00h 

Přítomni: Škapa,  Kakač, Žák, Hejtmánek , Dostálová, Forchtsamová, Jirčíková, Jirčík, Dobiáš  

Omluveni:  

Zapisovatel: Jirčíková 

 Ověřovatelé: Dobiáš, Jirčík   

Hosté: Žák Emil           

 Program:  

1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé  

 2. Informace- plnění úkolů   

 3. POV 2015 

  4. Vodovod Javorek  

 5. Žádosti občanů  

 6. Různé   

Ad 1.)    Starosta přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 9 z 9, tzn.  

zastupitelstvo se může usnášet. Jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu. Dále přečetl 

návrh programu, zeptal se zastupitelů, zda mají doplňující návrh, nebo požadují změnu. 

Nikdo z přítomných neměl námitek. Program byl přijat 9 hlasy.    

Ad 2.)Kontrola plnění úkolů   

Informace starosty:  

-opraveno veřejné osvětlení v obci  

- proběhla výměna dopravního značení v obci 

- proběhly nátěry na obecních nemovitostech 

-vývoz kalů z čov 

-revize hasicích přístrojů 

 

Ad3.) POV 2015 

-do 14. 8. 2015 je třeba odevzdat žádost o poskytnutí dotace v rámci POV, je požádáno o 3Ks 

topidel, opravu podlahy, zatepleni stropu  



-cenová nabídka na „ opravu kuchyňky“ – p. J. Štětka a p. P. Dobiáš 

Starosta dal hlasovat o levnější nabídce (p. Štětka). 

Hlasování:9:0:0                      ZO schvaluje:9:0:0   

Nabídka byla jednohlasně schválena, proto nebylo hlasováno o další cenové nabídce (p. 

Dobiáš) 

  

-cenová nabídka na opravu sálu, topidla, strop-p. J. Lupač a p. P. Dobiáš  

Starosta dal hlasovat o levnější nabídce (p. Dobiáš). 

Hlasování:8:0:1                                           ZO schvaluje:8:0:1 

Nabídka byla většinou hlasů schválena , proto nebylo hlasováno další cenové nabídce (p. 

Lupač) 

 

Ad 4.)Grant Čistá voda  

-odevzdáno na MěÚ 

-vlastníci Spolek vodovod Javorek do konce srpna sdělí zastupitelstvu své vyjádření o 

převodu 

- byl osloven Vlastimil Kalášek, v případě ztráty vody ve studni požaduje připojení na řád 

obce. 

V případě realizaci stavby Vodovod Javorek obcí Javorek. 

Zastupitelstvo obce Javorek se zavazuje, že v případě ztráty vody ve vodní studni pana 

Vlastimila Kaláška způsobenou realizací akce Vodovod Javorek zřídí obec Javorek napojení na 

náklady obce. Přípojka bude zhotovena v rozsahu: Hlavní řád Vodovod Javorek – vodovodní 

potrubí od dotčené vodní studny.   

Starosta  o tomto dává hlasovat.  

Hlasování :9:0:0                                              ZO schvaluje :9:0:0 

 

 

Ad5.)Žádosti občanů 

-Nabídka firmy Netkatalog 

Hlasování:0:9:0                                                  ZO zamítá:0:9:0 

 

 



-Hnutí Duha – žádost o odprodej pozemku pod srubem 

Starosta dal hlasovat o vyhlášení záměru na odprodej pozemku pod srubem. 

Hlasování:9:0:0                                                  ZO schvaluje:9:0:0 

 

-Střed-Linka důvěry – žádost o finanční příspěvek 1 Kč za obyvatele obce. 

Starosta dal hlasovat o poskytnutí příspěvku. 

Hlasování:5:4:0                                                 ZO schvaluje:5:4:0 

 

Ad6.)Různé 

 -předložen návrh Obecně závazná vyhláška obce JAVOREK č. 2/2015 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

nakládání se stavebním odpadem na území obce JAVOREK 

Hlasování:9:0:0                                                ZO:9:0:0 

Úkoly: 

-jednání s „vlastníky Vodovod Javorek“ 

-obnova rozcestníků 

-nátěr zvoničky 

-srpen , září 2015- výstavba parkoviště na obci 

 

   

  Ověřovatelé:   

      Petr Dobiáš                                                              Mudr.  Michael Jirčík   

 

   

 

 

 

Bc. Škapa Miroslav 

Starosta obce Javorek 

Zápis vyhotoven 10. 8. 2015 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 

22.9.2015 na  obecním úřadě v 19:00h 

Přítomni: Forchtsamová, Hejtmánek, Jirčík, Kakač, Škapa, Źák. 

Omluveni: Dobiáš, Dostálová, Jirčíková.  

Zapisovatel: Jirčík 

Ověřovatelé: Forchtsamová, Hejtmánek   

Hosté:           

 Program:  

1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé  

 2. Informace- plnění úkolů   

 3. Rozpočtové opatření 

 4. Vodovod Javorek  

 5. Odpadové hospodářství 

 6. Žádosti občanů  

 7. Různé   

Ad 1.)    Starosta pan Škapa přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 6 

z 9, tzn., že zastupitelstvo je usnášení schopné. Jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Dále přečetl návrh programu, zeptal se zastupitelů, zda mají doplňující návrh, nebo požadují 

změnu. Nikdo z přítomných neměl námitek. Program byl přijat 6 hlasy.    

 

Ad 2.)Informace - plnění úkolů   

Informace starosty:  

-Úvodem poděkoval všem občanů obce, zvláště pak SDH Javorek, za uspořádání společenské 

akce : „Rozloučení s létem“. 

-9.9.2015 proběhla schůzka mikroregionů NMnM z který vyplývají tyto informace pro 

občany:  kotlíkové dotace,  schválení nových stanov mikroregionů, možnosti mezi obecní 

spolupráce 

-byly provedeny kamenické práce na obecním majetku 

-oprava laviček 

-upozornění na výskyt kůrovce v lesích (info obecní vývěsky) 

- upozornění na odstranění dřevin kolem elektrického vedení EON (info obecní vývěska) 

 



Ad3.) Rozpočtové opatření č. 2 

Starosta dal hlasovat. 

Hlasování:6:0:0                      ZO schvaluje:6:0:0   

Rozpočtové opatření č. 2. bylo schváleno. 

 

Ad 4.) Vodovod Javorek  

Pan Kakač informoval o výsledcích jednání s paní Havlíkovou. Předpokladem odkupu 

vodovodu je rozpuštění Spolku vodovod Javorek. Následně bude nezbytné stanovit odkupní 

cenu znaleckým posudkem. Znalec stanoví hodnotu vodojemu, studny a vedení.  S paní 

Havlíkovou byla konzultovaná forma odprodeje + další možné náklady obce jako nového 

vlastníka. 3.10.2015 je svolána schůze Spolku vodovod Javorek. Na jejím programu je 

hlasování o jejím zániku. Dle výsledku a usnesení schůze podnikne obec patřičné kroky 

k nabytí vodovodu v Javorku. 

Ad. 5.) Odpadové hospodářství 

Obec Javorek je dle zákona o odpadech povinna řešit kapitolu o nakládání s bioodpady. Pan 

starosta Škapa proto jednal s předsedou ZD Sněžné panem ing. Švecem o koupi „hnojniště“ 

resp.: 15x6m betonové vany, která by vyřešila problém uložení bioodpadů. Představenstvem 

ZD Sněžné byla stanovena prodejní cena ve výši 50.000Kč. 

Starosta dal hlasovat o návrhu nákupu „betonové vany“ k uskladnění bioodpadu. 

Hlasování:6:0:0                    ZO schvaluje:6:0:0   

Byl schválen nákup betonové vany 10x6m za částku 50.000Kč. 

 

Pan Kakač znovu upozornil přítomné na stále trvající problémem ukládání nevhodných 

předmětů (stavební sutě, elektrospotřebiče, sklo, pneumatik…) ve stávajícím kontejneru na 

komunální odpad. Navrhl zakoupení fotopasti k monitorování kontejneru a jejího okolí.  

Starosta dal hlasovat o návrhu nákupu fotopasti. 

Hlasování:6:0:0                      ZO schvaluje:6:0:0   

Byl schválen nákup fotopasti do výše částky 5.000Kč. 

 

Ad6.)Žádosti občanů 

Pan JUDr. Alexander Nett žádá o vyslovení souhlasu k napojení kanalizační domovní 

přípojky na ze svého pozemku 330/6-8 na obecní kanalizaci 

Starosta dal hlasovat o žádosti. 

Hlasování:6:0:0                                                  ZO schvaluje:6:0:0 

JUDr. Alexander Nett se může, na své náklady, napojit na obecní kanalizační síť.  



 

Paní Libuše Čiháková žádá o povolení skácení lípy, která se nachází na jejím pozemku na 

Javorku 55. Lípa je zlomená po vichřici a nachází se v havarijním stavu a ohrožuje chalupu. 

Starosta dal hlasovat o žádosti. 

Hlasování:6:0:0                                                  ZO schvaluje:6:0:0 

Žádost paní Čihákové byla schválena 

 

 

 

Ověřovatelé:   

 

 

 Bc. Zdeňka  Forchtsamová                                              Vladimír  Hejtmánek   

 

 

 

   

Starosta   

Bc. Škapa Miroslav 

 

 

Zápis vyhotoven dne 29. 9. 2015 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze 

dne 14.10.2015 na  obecním úřadě v 19:00h 
Přítomni: Dobiáš, Dostálová, Forchtsamová, Hejtmánek, Jirčík, Jirčíková, Kakač, Škapa, Źák. 

Omluveni:  

Zapisovatel: Jirčíková 

Ověřovatelé: Dostálová, Žák   

Hosté: Štětka Jiří  

       

 Program:  

1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé  

2. Informace – plnění úkolů  

3. Vodovod Javorek  

4. Různé  

Ad 1.)    Starosta pan Škapa přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 

9 z 9, tzn., že zastupitelstvo je usnášení schopné. Jmenoval zapisovatele a ověřovatele 

zápisu. Dále přečetl návrh programu, zeptal se zastupitelů, zda mají doplňující návrh, nebo 

požadují změnu. Nikdo z přítomných neměl námitek. Program byl přijat 9 hlasy.    

Ad 2.)Informace - plnění úkolů   

Informace starosty:  

- Byla odevzdána žádost o dar na sečení trávy Kraji Vysočina kolem silnice č. III/35321 

- Námět na opravu podlahy mostku 

- Nádoba na posyp- zajistí L. Hejtmánek 

- Instalace topidel – připraveno 

- Oprava hasičárny proběhne v zimních měsících 

Ad 3.) Vodovod Javorek  

Pan Kakač informoval o průběhu schůze společenství vlastníků společností Vodovod Javorek. 

Předložil k nahlédnutí znalecký posudek a usnesení spolku za jakých podmínek chtějí darovat 

vodovod, vodojem a příslušenství – viz písemné zpracování usnesení JUDr. Havlíkovou.   

a) Zastupitelstvo obce schvaluje nabytí formou darovací smlouvy vodního díla od 

společnosti Vodovod Javorek-dle podmínek spol. VJ ze dne 3.10.2015 

b) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce do konce roku 2015 uzavřít smlouvu o 

spolupráci se společností Vodovod Javorek. 

c) Obec uhradí fakturu za znalecký posudek vodního díla č. 4540-030/2015 



d) Zastupitelstvo obce Javorek pověřuje starostu k vypracování darovací smlouvy o 

převodu (nabytí) mezi společností Vodovod Javorek a Obcí Javorek. 

Starosta dal hlasovat o výše uvedených bodech. 

Hlasování : 9:0:0                                                            

Návrh byl přijat. 

Poté starosta přítomné seznámil s výsledkem jednání mezi obcí Javorek a panem Žákem o 

podmínkách prodeje pozemku pod stávajícím vodojemem. Majitel pan Emil Žák stanovil výši 

ceny pozemku na částku 20,-Kč za m2 x 288 m odpovídá celkové částce cca 5 700,-Kč za 

pozemek nacházející se pod vodojemem.  

Starosta dal hlasovat o návrhu nákupu pozemku pod vodojemem za výše uvedených 

podmínek: 

Hlasování : 9:0:0 

Návrh byl přijat. 

Ad. 4.) Různé 

- Návrh na prodej pozemku pod půdorysem stavby „srubu“ sdružení DUHA. 

Hlasování : 9:0:0 

Návrh na prodej pozemku byl přijat. Podmínky prodeje budou specifikovány v návrhu 

smlouvy o prodeji. Cena bude stanovena dle znaleckého posudku.  

- Rodáci – léto 2016 

- Pan Hejtmánek informoval o polomu v obecním lese. 

 Zájemci o svépomocné vytěžení se mohou hlásit u pana Vladimíra Hejtmánka, který 

bude těžbu dozorovat. Cena za m3 „samotěžby“ byla stanovena na 200,-Kč jehličnan,             

250,-Kč listnáč. 

 

 

Ověřovatelé:  

 

 Bc. Šárka Dostálová                                                                 Ing. Petr Žák  

 

   

Starosta   

Bc. Škapa Miroslav 

Zápis vyhotoven dne 21. 10. 2015 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 28.12.2015 

na  obecním úřadě v  19:00 hodin 

Přítomni:   Kakač, P. Źák,  Škapa, Dostálová, Forchtsamová, Jirčíková, Dobiáš, Hejtmánek 

Omluveni:  Jirčík  

Zapisovatel: Jirčíková    Ověřovatelé: P. Žák, Š. Dostálová                                      

Hosté: pan Štětka , pan Žák       

   

 Program:  

1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé  

2. Informace – plnění úkolů  

3. Rozpočtové opatření  

4. Rozpočet 2016  

5. POV 2016  

6. Žádosti  

7. Různé 
 

Ad 1.)    Starosta přivítal přítomné, zastupitelstvo se sešlo v počtu 8 z 9, tzn.  zastupitelstvo se 

může usnášet. Jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu. Dále přečetl návrh programu, 

zeptal se zastupitelů, zda mají doplňující návrh, nebo požadují změnu. Nikdo z přítomných 

neměl námitek. Program byl přijat 8 hlasy.    

Ad 2.)Kontrola plnění úkolů   

Informace starosty:  

- Proběhlo rozsvícení vánočního stromku, stavba betléma a zpívání koled s občany a 

přáteli obce Javorek. Starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci a 

průběhu akce. 

- Přišla odpověď od operátorů (O2, T-mobile Vodafone)- zesílení signálu v současné 

době není možné. 

- Následně byla poslána opětovná žádost na O2 v které obec ve spolupráci s p. Pavlíkem 

navrhuje možné řešení posílení signálu GSM. 

- Na pozemky pod vodojemem bylo provedeno geometrické zaměření. 

- Proběhlo vyúčtování dotace  Kraje Vysočina na sečení travního porostu kolem silnic – 

3 600,-Kč. 

- Termín „Rodáků“ je stanoven na 6. 8. 2016,  k tanci a poslechu zahraje  hudební 

skupina Jásalka. 

- Ohledně kácení lip v obci bude proveden arbonautický posudek, vyjádří se k tomu 

CHKO.    

 

- ČOV – starosta dal hlasovat o zakoupení nádrže k čistírně odpadních vod za částku 

9 950,-Kč 

 

Hlasování : 8:0:0                                                                ZO  schvaluje:8:0:0 

Nádrž bude v provozu od jara 2016.   

 



- Starosta řeší přeúvěrování stávajícího úvěru (kanalizace + čov) u České Spořitelny 

s panem Mgr. Bouškem. Důvodem je snížení splátek a nižší úrok. Starosta zjistí 

konkrétně výši úspory pro obec.   

- Veřejné osvětlení – starosta projedná s panem Benešem možnosti rozšíření VO. 

Ad 3.) Rozpočtové opatření č. 4 

Starosta dal hlasovat o rozpočtovém opatření č. 4.  

Hlasování : 8:0:0                                                             ZO Schvaluje:8:0:0 

 

Ad 4.) Rozpočet 2016 

- Starosta předložil návrh rozpočtu zastupitelům k nahlédnutí+ rozpočtový výhled. 

Rozpočet + výhled byl vyvěšen na úřední desce 8. 12. 2015 

Poté dal hlasovat o schválení. 

Hlasování : 8:0:0                                                                      ZO schvaluje:8:0:0 

 

Ad 5.) POV 

- Dotace Program obnovy venkova 2016. Starosta navrhnul z těchto prostředků opravit 

fasádu a střešní podbití na obecním úřadu č. p. 57. Poté dal hlasovat. 

      Hlasování :8:0:0                                                                       ZO schvaluje:8:0:0  

 

Ad 6.) Žádosti 

- Starosta informoval o uplynutí nájemní smlouvy v obecním bytě. Sdělil, že na 

úhradách za tento byt nejsou dluhy. Poté dal hlasovat o prodloužení nájemní smlouvy 

na 1 rok. 

      Hlasování : 8:0:0                                                                         ZO schvaluje:8:0:0 

 

Ad 7.) Různé 

- Starosta navrhnul poskytnutí obecní podpory „k vítání občánků“ rodičům narozeného 

dítěte s trvalým pobytem v obci Javorek ve výši 5 000,-Kč. Poté dal hlasovat. 

     Hlasování : 8:0:0                                                                          ZO schvaluje:8:0:0 

 

 

Ověřovatelé: Ing Žák Petr                 Bc. Dostálová Šárka 

Bc. Miroslav Škapa 

Starosta obce 

Zápis vyhotoven 6. 1. 2016 


