
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 21.10.2021 v 

místnosti OÚ Javorek čp. 57 v 19.00 hodin. 
 

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

Omluveni: Forchtsam 

Zapisovatel: Jirčíková 

Ověřovatelé: Forchtsamová, Jílková 

Hosté: Škapa, Štětka 

 

Program: 
1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé 

2. Informace – plnění úkolů 

3. Dotace 

4. Pozemky 

5. Žádosti 

6. 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 (Jílková, Forchtsamová) 

programu. 
 

1. hlasování 

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

 

ad 2) Informace – plnění úkolů 

- Dne 25.9.2021 proběhlo vítání občánků obce Javorek 2020-2021. Starosta poděkoval 

zastupitelům: Jílková, Forchtsamová, Řehan, Jirčíková za ukázkovou organizaci a průběh akce. 

Vítání občánků bylo velmi oceněno všemi přítomnými.  

- Proběhla gratulace (obce) k životnímu jubileu nejstarší obyvatelce obce Javorek, p. Vlastě 

Kaláškové. 

- VPP (veřejně prospěšné práce) budou ukončeny dne 31.10.2021. Poděkování p. Šléglovi za 

odvedenou práci. 

- Ve dnech 8.-9.10.2021 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Vše bez 

problémů. Poděkování volební komisi. 

- Instalace dalších dopravních zrcadel v obci – zkušební provoz. 

- Urgence hrazení místních poplatků za rok 2021 

- Proběhla schůze Mikroregionu, byly projednány poplatky za obyvatele. 

- Kolektiv pod vedení Vladimíra Řehana a připravuje obecní kalendář na rok 2022. Info  pro 

zájemce u p. Řehana. 

- Adventní rozsvěcení vánočního stromu proběhne dne 27.11.2021. Účast veřejnosti bude dle 

aktuální covidové situace. 

- PF na rok 2022 připraví Jitka Jílková. 

 

ad3) Dotace 

Rekonstrukce požární nádrže Javorek: 
- Zkolaudováno, probíhá napouštění. Celková částka za zhotovení činí 2 415 363,-Kč. 

SPH Stavby Bystřice nad Pernštejnem. 

 

 



Starosta dává hlasovat o schválení proplacení částky rozpočtovým opatřením. 
 

2. hlasování 

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

Rozpočtové opatření schváleno. 

 

Vrt: Probíhají dokončovací práce 

Starosta dává hlasovat o schválení rozpočtového opatření na proplacení čtvrté fa, dle rozpočtu ve 

výši 125 598,-Kč.  ENVIRO – EKOANALYTIKA, s.r.o. 

 

3. hlasování 

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

Rozpočtové opatření schváleno. 

 

Rekonstrukce čističky: 
- navržená technologie rekonstrukce činí částku 197 483,-Kč (110 000,- Kč je dotace). 

Starosta dává hlasovat o dodávce technologie na rekonstrukci ČOV Javorek, od firmy MIVALT 

s.r.o., Hlinky 972/34, Brno 603 00 

 

4. hlasování 

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

 

Starosta dává hlasovat o schválení rozpočtového opatření na proplacení částky pro firmu Mívalt 

s.r.o.,  

 

5. hlasování 

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

Rozpočtové opatření schváleno. 
 

ad4) Pozemky 

-Územní plán: zadání vyhotovuje Měu NMNM stavební úřad. 

- Úřad pro zastupování státu – cesta k Louži, žádost o převod podána, parcela rozdělena, proběhne 

do konce roku 2021 

- Úřad pro zastupování státu- Služebnost na vodovodní a kanalizační řád zapsáno na KÚ ZR. 

 

ad5) žádosti 

- dvě žádosti o koupi pozemku – stavební parcely č. 330/10 v obci Javorek 

1) p. Michal Novotný a p. Aneta Šírková 

2) p. Jakub Jirčík 

- bude vyhotoven znalecký posudek na ocenění pozemku 

 

ad 6) Různé 

-  Možnost získat palivové dřevo za pokácení. 

- Ohledně žádosti pana Vlastimila Kakače, na odkoupení obecních pozemků byla ustanovena 

jednací komise (Škapa, Žák, Jílková) a v dohodnutém termínu proběhne jednání na místě samém. 
 

 

Ověřovatelé: Forchtsamová, Jílková 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 27.10.2021                                                       Bc. Miroslav Škapa 

                                                                                                      Starosta obce 


