
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 

29.12.2017 na obecním úřadě v 19,00 hod. 

 

Přítomni: Hejtmánek, Škapa, Forchtsamová, Kakač, Žák, Dostálová,  

Omluveni: Dobiáš, Jirčíková, Jirčík 

Zapisovatel: Dostálová 

Ověřovatelé: Kakač, Žák 

Hosté: Adámi Roman 

 

Program: 

 

1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé  

2. Informace – plnění úkolů  

3. Vodovod 

4. Návrh rozpočtu na rok 2018  

5. Žádosti 

6. Různé  

 

 

ad1) Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé  

Starosta přivítal přítomné, zastupitelstvo se sešlo v počtu 8 z 9. Navrhl zapisovatele (Dostálová) a 

ověřovatele (Kakač, Žák) zápisu. Dále přečetl návrh programu, zeptal se zastupitelů, zda mají 

doplňující návrh nebo požadují změnu. Nikdo z přítomných neměl námitek. Hlasováno – program, 

ověřovatelé a zapisovatelé. 

 

 

1.hlasování 

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

 

ad2) Informace – plnění úkolů  

 

- Dne 9.12.2017 se uskutečnila již tradičně akce „Rozsvícení vánočního stromu“ – hojná účast 

občanů. Starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci této akce. 

- Proběhla schůzka Mikroregionu – řešeny organizační záležitosti, starosta informoval o urgenci 

Mikroregionu Novoměstsko na poskytovatele signálu GSM v obcích na nedostatečné pokrytí 

signálem GSM. Poskytovatelé přislíbili, že se budou touto záležitostí zabývat.  

-Dne 24.12. přitekla kanalizačním potrubím na ČOV Javorek neznámá bílá tekutina. Tato látka 

zhoršuje proces čištění splaškových vod. Obec žádá uživatele splaškové kanalizace, aby 

nevypouštěli žádné průmyslové tekutiny do kanalizace. 

-Od 1.1.2018 se aplikuje nové nařízení vlády č. 318/2017 Sb. O odměňování členů zastupitelstev 

obcí, které ruší nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Odměna za výkon starosty obce je stanovena na 

minimální zákonem stanovené výši. Zbytek zastupitelstva beze změn. 

 

 

 

 

Ad)3 Vodovod 

-Výstavba vodovodu pozastavena, do 15.12.2017 proinvestována dotace Kraje Vysočina.  

Pokračování stavby v 1. polavině roku 2018 

 

 



 

Ad)4 Návrh rozpočtu na rok 2018 

 

-Starosta předložil návrh rozpočtu zastupitelům k nahlédnutí. Rozpočet byl vyvěšen na úřední desce 

dne 12. 12. 2017 

 

2.hlasování 

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

 

Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu na rok 2017 na paragrafy. 

 

Ad)5 Žádosti 

 

Ad)6 Různé 

 

-celkové zhodnocení roku 2017 

-proběhla diskuse o investicích v roce 2018 

-VPP 2018 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé: Ing. Vlastimil Kakač                     Ing. Petr Žák 

 

 

 

 

 

 

 

Bc.Miroslav Škapa 

Starosta obce Javorek 

Zápis vyhotoven dne 5. 1. 2018 


