
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze 

dne 9. 12. 2022 v místnosti OÚ Javorek čp. 57 v 19:00 hodin. 

 
 

Přítomni: Škapa, Jirčíková, Jílková, Forchtsam, Hejtmánek 

Omluveni: Žák, Kakač, Husáková, Žilka 

Zapisovatel: Jirčíková 

Ověřovatelé: Hejtmánek, Forchtsam 

Hosté: J. Škapa, Štětka 

 

Program: 
1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé 

2. Informace – plnění úkolů 

3. Návrh rozpočtu 

4. Investice  

5. Žádosti 

6. Různé 

 

ad1) Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé 
Starosta přivítal přítomné, zastupitelstvo se sešlo v počtu 5 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 (Hejtmánek, Forchtsam) 

programu. 

 

1. hlasování 

ZO schvaluje: 5:0:0                                                                        5:0:0  

 

ad 2) Informace – plnění úkolů 
- Dne 26. 11. 2022 proběhlo Adventní rozsvěcení vánočního stromu na návsi, starosta poděkoval 

všem zúčastněným za pomoc při přípravách a Tereze Žákové za přípravu a zorganizování 

vystoupení dětí při této akci. 

- Do každé domácnosti byl předán leták ohledně třídění odpadu.  

- Dne 3. 12. 2022 proběhlo vítání občánků, starosta poděkoval za přípravu a organizaci. 

- Starosta poděkoval Jitce Jílkové za přípravu mikulášských balíčků pro děti z naší obce. 

Sponzorem byla obec Javorek. 

- Dne 6. 12. 2022 se uskutečnila schůze Mikroregionu. 

- Proběhlo geodetické vyměření pozemků. U vodojemu – vrt, U váhy, zaměření pro přestavbu 

obecního skladu. 

 

ad 3) Návrh rozpočtu 
- Starosta seznámil zastupitele s hospodařením obce za minulé období, rozpočet je vyrovnaný dle 

zákona. Dále předložil návrh rozpočtu na rok 2023. Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce, 

dle zákona. Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu na rok 2023 na paragrafy.  

 

Starosta dává hlasovat o schválení návrhu rozpočtu na rok 2023. 

 

 2. hlasování  

ZO schvaluje: 5:0:0                                                                                   5: 0: 0 

 



 

ad4) Investice  

- Kalové a požární čerpadlo z dotace Mas Zubří Země – SZIF, byla předána SDH, probíhá 

vyúčtování a ZVA. 

- Starosta informuje, že podal žádost o dotaci od Nadace Agrofert, na pořízení motorové pily 

Husqvarna 450, lopatka dřevorubecká, přilba pro lesníky a pracovní stejnokroj. Cenová nabídka od 

firmy Dufek s.r.o.   za částku 29 330,- Kč. 

 

Starosta dává hlasovat o schválení nákupu motorové pily a příslušenství pro účely JSDH. 

 

3. hlasování 

ZO schvaluje: 5:0:0                                                                                     5:0:0 

 

ad 5) Žádosti 

 

ad 6) Různé 
- Začátkem roku proběhne výsadba nových stromů. 

- Bylo požádáno o 30 ks kompostérů, kompostéry budou zapůjčeny občanům na dobu 5 let, poté 

proběhne převod – 85% dotace. 

 

Plány pro rok 2023: 

- Přestavba obchodu na bytovou jednotku. 

- Z POV vybudování dětského hřiště. 

 

- Poslední schůze zastupitelstva proběhne dne 29. 12. 2022 v 19:00 hod. 

 

 

   

 

 

Ověřovatelé: Hejtmánek, Forchtsam 

 

                                                             Bc. Miroslav Škapa 

                                                                                                                   starosta obce 

Zápis vyhotoven dne: 14. 12. 2022 


