Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 2.2.2007
na obecním úřadě v 19.00h
Přítomni: Hejtmánek, Břenek, ing. Kakač, ing.Kalášek, Kalášek, Husáková,Němcová,
Škapa, Žák
Hosté : Jílek, Zámečník, Žáková
Zapisovatel : Husáková
Ověřovatelé: Němcová, ing.Kakač
Program: 1.) Informace starosty
2.) Finanční kontrola za rok 2006
3.) Výsledky hospodaření v roce 2006
4.) Životní jubilea spoluobčanů v roce 2007
5.) Různé
ad1.)

Starosta přivítal přítomné a hosty, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 9 z 9 ,
tzn. zastupitelstvo se může usnášet. Jmenoval zapisovatelku a ověřovatele zápisu. Dále přečetl
návrh programu a požádal zastupitele zda mají doplňující návrh, nebo požadují změnu.
Pan Žák požaduje doplnění programu o námitky proti zápisům z předchozích zastupitelstev
z obce. Program s doplňujícím návrhem byl přijat 9 hlasy.
Informace starosty:
– rozdělení stavebních parcel dle ÚPO v uplynulém měsíci
– vichřice Kyril, popadané stromy u bramborárny byly odstraněny, zákaz vstupu do
lesů do 5.2.2007
– doručení kolaudačního rozhodnutí na hasičskou zbrojnici
– poslání žádosti na poskytnutí výstupů z KN – DISPRO
– nájemní smlouva s firmou COMA s.r.o.
– žádost manželů Hrazdírových v zastoupení arch.Vackem o demolici objektu č.p.
24 – byl vysloven souhlas bez připomínek.

ad2.)

Finanční kontrola za rok 2006
kontrola se uskuteční dne 5.2.2007 na obecním úřadě v 16,30h. Složení kontrolní komise :
Němcová, Jílek, Hejtmánek, Husáková.
Výsledky kontrolní komise budou zaslány nejpozději do 15.2.2007 na KÚ Vysočina.

ad3.)

Výsledky hospodaření v roce 2006
zastupitelstvo bylo seznámeno s příjmy a výdaji za rok 2006 na základě podkladů od účetní
L.Žákové (rozpočet bez AU podle Pol, Para ke 31.12.2006 viz.příloha) – bez výhrad.

ad4.)

Životní jubilea spoluobčanů v roce 2007
byl předložen jmenovitý seznam spoluobčanů, kteří v roce 2007 mají významné životní
jubileum. Návrh na střídání se mezi zastupiteli po dvojicích v gratulaci za obec Javorek, nebyl
přijat. Starosta s místostarostkou tedy tuto povinnost zajistí.

ad5.) Různé
• Suché a narušené stromy u cesty k Louži - starosta vyvolá jednání s majiteli pozemků o
jejich odstranění.
• Klíče a zámky na kontejner s komunálním odpadem budou vyměněny za nové, aby každé
číslo popisné v obci mělo k dispozici jeden klič ke kontejneru.
• Asfaltový povrch na obecním pozemku číslo 9/1 – byl projednán a ze tří navržených

•

variant byla přijata tato: Žákovi a Zámečníkovi nic platit nebudou a současně bude
vrácena platba za asfaltování na obecních pozemcích Vlastě Kaláškové a rodině Forchtsamové.
Zemní práce vyfakturované panem Zobačem bodou uhrazeny obcí Javorek.
Žádost J.Jílka na pokácení stromů rostoucích mimo les na p.č.675,642,646,74/1
(skácení jednoho jasanu p.č.675 a ořezání vrb vedle cesty na „ rybníček“
J.Jílek upozornil zastupitelstvo obce na nemožnost výstavby rodinného domu na
pozemku R.Jílkové, který měl být na základě jeho žádosti začleněn do výstavby rodinných domů
v projektové dokumentaci UPO Javorek . Starosta byl pověřen řešením této záležitosti.
Žádost SDH Sněžné o finanční příspěvek na zásahové vozidlo –zatím odloženo.
Žádost o příspěvek od Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina na činnost-schválena
ve výši 1.000,--Kč.
Žádost L.Žáková na stavební provedení krbu s přístřeškem – bez výhrad.

•

Námitka pana Žáka viz.příloha.

•
•
•
•
•

•
Zastupitelstvo schvaluje:
9:0:0
* Provedení finanční kontroly a členy finanční komise
* Neplacení asfaltového povrchu obecního pozemku 9/1 a současné vrácení finančních
prostředků V. Kaláškové a r.Forchtsamové
5:0:
4
* J.Jílkovi pokácení jednoho jasanu a ořez vrb
* Finanční příspěvek Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina

9:0:0
8:1:0

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 2.3.2007
na obecním úřadě v 19.00h
Přítomni: Břenek, ing. Kakač, ing.Kalášek, Kalášek, Husáková,Němcová,Žák,
Omluveni: Škapa, Hejtmánek
Hosté : Kalášková, Žáková
Zapisovatel : Husáková
Ověřovatelé: Kalášek, Žák
Program: 1.) Informace starosty
2.) Elektronická úřední deska
3.) Územní plán obce
4.) Nabídka na svoz odpadu od TS služby s.r.o. Nové Město na Mor.
5.) Různé
ad1.)

Starosta přivítal přítomné a hosty, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 7 z 9,
tzn. zastupitelstvo se může usnášet. Jmenoval zapisovatelku a ověřovatele zápisu. Dále přečetl
návrh programu a požádal zastupitele zda mají doplňující návrh, nebo požadují změnu. Nikdo
z přítomným neměl námitek. Program byl přijat 7 hlasy.
Informace starosty:
– z minulého zastupitelstva doposud nebyly rozneseny klíče k novým zámkům od
kontejneru, nadále trvá splnění úkolu- zajistí starosta.
– poškození stromy u cesty k Louži – proběhlo ústní jednání s panem Vaňkem
z agentury ochrany přírody a krajiny České republiky Žďár nad Sáz., která nebrání
v pokácení stromů.
– informace o prodloužení doby platnosti povolení k odběru vod z historických
studní (k paragrafu 9 odst.4 vodního zákona).
– Dne 15.2.2007 byla odevzdána na KÚ kraje Vysočina odboru kultury a památkové
péče žádost o finanční dotaci na zachování a obnovu kulturní památky pro rok
2007.

ad2.) Nabídky na zhotovení e-desky od dvou firem, a to TRIADA spol.s.r.o. a Mgr. Ivan
Schamberger www.e-deska.cz. Zastupitelstvo schválilo vyhotovení programu e-desky firmou
pana Schambergera počtem hlasů 6 : 0 : 1.
ad3.) Územní plán obce – byl projednán skutečný stav o výstavbě rodinného domu R.Jílkové a
J. Žilky na pozemcích za č.p.2 Javorek. Na příštím zastupitelstvu bude dořešeno po zjištění
konkrétnějších údajů – za úkol starosta a Žák.
ad4.)

Nabídka na svoz odpadu firmou TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě. Pro nejasné údaje
nákladů má za úkol starosta s účetní obce tyto informace získat.
ad5.) Různé
• Demolice domu č.p.24 , starosta zajistí umytí poškozené komunikace a ve spolupráci se
stavební komisí označí úseky, které přijdou opravit. Na toto se nechá vyhotovit odborný
posudek s cenovou nabídkou.
• Žádost o příspěvek Hospicové hnutí –Vysočina občanské sdružení, schválené poskytnutí
příspěvku 1.000,--Kč počtem hlasů 7 : 0 : 0
• Žádost o příspěvek Českému svazu včelařů , o.s. , Základní organizace Jimramov.
Schválen příspěvek 500,--Kč počtem hlasů 6 : 0 : 1

•
•
•

Žádost rodiny Dobiášových na odkup pozemku p.č. 332/1 v KÚ Javorek. Schválena cena
prodeje 15,--Kč/m2 a stavební parcelu nechat zaměřit dle navrženého rozdělení stavební
komisí. Schváleno počtem hlasů 7 : 0 : 0
Žádost R.Jílkové Javorek 2 o odkup obecního pozemku p.k.66 a žádost H.Štětkové -Stáj
Sága bude společně řešena na příštím zastupitelstvu.
Žádost ing.Kaláška na pokácení dřevin rostoucích mimo les.

Zastupitelstvo schvaluje:
* Zřízení e-desky
* Příspěvek Hospicovému hnutí Vysočina
* Příspěvek ČSV ZO Jimramov
* Prodejní cenu obecního pozemku p. Dobiášovi
* Souhlas s pokácením dřevin ing.Kaláškem

7:0:0
7:0:0
6:0:1
7:0:0
7:0:0

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 6.4.2007
na obecním úřadě v 20.00h
Přítomni: Břenek, Hejtmánek, ing.Kakač, ing.Kalášek, Kalášek, Husáková,Němcová,Žák,
Omluven: Škapa
Hosté : ing.arch. Psota,Forchtsám,Chrást,Jílek,manželé Štětkovi,,Nekvinda,,Teplý,Žilka
Zapisovatel : Husáková
Ověřovatelé: Břenek,Hejtmánek
Program: 1.) Pořízení změny ÚPO
2.) Informace starosty
3.) Znak obce+vlajka, návrh p.Pokorného.
4.) Různé
Starosta přivítal přítomné a hosty zejména ing.arch.Psotu – Studio P, Žďár nad Sáz.,
konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 8 z 9, tzn. zastupitelstvo se může usnášet.
Jmenoval zapisovatelku a ověřovatele zápisu. Dále přečetl návrh programu a požádal, aby
vzhledem k přítomnosti pana ing.arch.Psoty byly informace zařazeny jako druhý bod
programu a zeptal se zastupitelů zda mají doplňující návrh, nebo požadují změnu. Nikdo
z přítomným neměl námitek. Program byl přijat 8 hlasy.
ad1.)

Záměr na pořízení změny ÚP obce Javorek
zástupce RRÚPSŘ MěÚ Nové Město na Mor. ing.arch.J.Cacek se omluvil pro nemoc.
Starosta tedy předal slovo ing.arch.Psotovi, který seznámil zúčastněné s problematikou
schválení změn ÚP obce Javorek. Z diskuze vyplynulo, že obec zajistí všechny nově požadované změny ÚPO od občanů a ty předloží ing.arch.Psotovi – Studio P.

ad2.)

Informace starosty:
- úkoly z minulého zasedání zastupitelstva
* Nové klíče od kontejneru rozdány do každého domu (mimo Prof.Bartese)
* Nainstalování programu DISPRO - zprovozněno
* Úřední e-deska obce ( adresa: www.e-deska.cz/javorek)
* Demolice č.p.24 byla zaslána fakturace na základě odborného posudku firmou
Colas a.s., demoliční firmě ŽSD a.s. Brno.
-

5.3.2007 jednání na MěÚ Nové Město na Mor. odbor regionálního rozvoje územního
plánování a stavebního řádu, ve věci pořízení změny ÚPO.
30.3. 2007 proběhlo jednání o rozdělení pozemku p.č. 332/1 manželů Dobiášových.
přiznání dotace z KÚ kraje Vysočina odbor kultury a památkové péče ve výši 7.500,--Kč,
do 30.4.2007 nutno odeslat smlouvu o díle na KÚ Jihlava.
přiznání dotace na opravu místní komunikace III.etapa ve výši 119tis.Kč v rámci POV.

ad3.) Znak a vlajka obce – návrhy pana Pokorného.
zastupitelům byly předloženy tři barevné varianty návrhu p. Pokorného na vlajku a znak obce
Javorek. S platbou za vyhotovené návrhy se zastupitelstvo rozhodlo počkat.
ad4.) Žádost paní Řádkové na odprodej pozemku p.č.707 , bude projednána na příštím zastupitelstvu
po upřesnění .
Zastupitelstvo ukládá starostovi a místostarostce obce Javorek pokračovat v získávání
podkladů pro zamýšlené vypracování změny ÚPO Javorek ve spolupráci s ing.arch.Psotou
Studio P. Domluvit se s manželi Dobiášovými o směně (popřípadě prodej, koupě) pozemku.
Upřesnění žádosti p. Evy Řádkové, Brodská 5, 59101 Žďár n.S.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 4.5.2007
na obecním úřadě v 20.00h
Přítomni: Břenek, Hejtmánek, ing.Kakač, ing.Kalášek, Kalášek, Husáková, Škapa Žák,
Omluven: Němcová
Zapisovatel : Husáková
Ověřovatelé: ing.Kakač, Škapa
Program: 1.) Informace starosty
2.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006
3.) Odprodej obecních pozemků
4.) Upřesnění asfaltování v rámci POV
5.) Různé
Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 8 z 9,
tzn. zastupitelstvo se může usnášet.
Jmenoval zapisovatelku a ověřovatele zápisu. Dále přečetl návrh programu, zeptal se
zastupitelů zda mají doplňující návrh, nebo požadují změnu. Nikdo z přítomným neměl
námitek. Program byl přijat 8 hlasy.
ad1.)

Informace starosty:
- Záměr na pořízení změny ÚP obce Javorek – je doporučeno společně od ing.arch.Cacka a
ing.arch.Psoty vypracování změny ÚPO na přelomu 9 a 10 měsíce roku 2007. Ze strany
ing.arch.Psoty přiznání vlastního omylu v případě žádosti p.Jílka při vypracování
původního ÚP.
- Znak a vlajka obce – upřesnění vypracování návrhu znaku a vlajky pro obec.
- Uzavření „Smlouvy o díle“ na provedení stavebních prací opravy zvoničky firmou
ing.Basovník Vladimír.

ad2.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006
dne 24.4.2007 byla provedena KÚ kraje Vysočina odborem kontroly kontrola hospodaření
obce za rok 2006. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výsledek provedeného přezkoumání
hospodaření obce a schválilo závěrečný účet obce za rok 2006 s výhradou.
Zastupitelstvo obce uložilo účetní obce bezodkladně opravit rozdíl v účetnictví na účtu
331-zaměstnanci a skutečnou vyplacenou mzdou za měsíc prosinec 2006. Účetní přislíbila ke dni
7.5.2007 opravu učinit.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo odměny zastupitelů, odměny za práce na obci
a domovnictví ve stejné výši jako v uplynulém volebním období.
ad3.)

Odprodej obecních pozemků
Část pozemku par.č. 332/1 žadatelé manželé Dobiášovi v ústním projednání za účasti p.Dobiáše
ZO se shodlo na konečné podobě prodávaného pozemku, která bude vypracována panem Kartouzem
z Daňkovic do příštího zasedání ZO. Za úkol starosta se stavební komisí.
Žádost na odprodej části pozemku par.č.707 manželů Jurovatých a p.Řádkové Evy. Bude přezkoumána
na místním šetření dané lokality, za úkol má starosta se stavební komisí do příštího zasedání ZO.
Při této příležitosti upozornil ing.Jiří Crhák na skutečnost společného odběru vody s manželi Jurovatými.

ad4.) Oprava místní komunikace v rámci POV
Do příštího zasedání ZO starosta společně s místostarostou zajistí cenové nabídky možných firem
na dohodnuté úseky místní komunikace. Plánovaná část rozpočtu obce roku 2007 činí 292tis.Kč
ze strany obce a přislíbená dotace v rámci POV 119.tisKč.

ad5.)

Různé
Vodovod ZD Sněžné - v uplynulém období projednal starosta s předsedou ZD Sněžné
ing.Pavlem Švecem současný stav ve snaze o zlegalizování stávajícího povolení nakládání s
vodami. Jestliže bude nejpozději 1.7.2007 podána žádost o prodloužení stávajícího platného povolení
na příslušném vodoprávním úřadě, může být tato žádost při splnění zákonných podmínek přijata.
Pro nejasnost v počtu přípojek na vodovodním řádu, zajistí starosta s p.Břenkem jmenovitý seznam
pravděpodobných uživatelů do příštího zasedání ZO.
Kulturní dům ,upozornění ze strany ZO na zápis do LV na KÚ Žďár nad Sázavou.

Zastupitelstvo schaluje:
Platy a odměny zastupitelů jako předchozím volebním období
- odměny za neodborné práce - 45Kč/h
- odměny za odborné práce
- 55Kč/h
- odměna za správu KD
- 500Kč/rok

8:0:0
8:0:0
8:0:0
8:0:0

-

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 6.7.2007
na obecním úřadě v 20.00h
Přítomni: Břenek, Hejtmánek, Škapa, ing.Kalášek, Kalášek, Žák.
Omluven: Husáková, ing.Kakač.
Zapisovatel : Kalášek
Ověřovatelé: Břenek, Škapa.
Program: 1.) Informace starosty
2.) Žádosti občanů
3.) Oprava komunikace v rámci POV
4.) Fond Vysočina – Rozvoj vesnice 2007
5.) Úpravy na návsi v období prázdnin
6.) Různé
Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 6 z 9,
tzn. zastupitelstvo se může usnášet.
Jmenoval zapisovatelku a ověřovatele zápisu. Dále přečetl návrh programu, zeptal se
zastupitelů zda mají doplňující návrh, nebo požadují změnu. Nikdo z přítomným neměl
námitek. Program byl přijat 6 hlasy.

ad1.) Starosta informoval přítomné o :
- proběhnutí společného jednání okolních starostů na Selském dvoře v Daňkovicích,
svolaného panem starostou z Rozsoch A.Holým ve spolupráci s V.Dobiášem. Hlavním
bodem jednání byl vznik nové zastupující organizace , která by zpracovávala podklady
pro tvorbu strategie rozvoje tohoto regionu. Název org. MAS Zubří země, o.p.s., se sídlem
Masarykovo nám. 57, 59301 Bystřice nad Pern. Obec nebude hradit žádné náklady za vstup
do této organizace.Tohoto jednání byl za obec Javorek přítomen starosta obce a na programovém
jednání uskutečněném v následujícím týmu v Zubří byla přítomna místostarostka Husáková L.
- Proběhnutí místního kolaudačního řízení L.Žákové a H.Štětkové.
- Nahlášení uzavírky komunikace silnice II tř./357 v termínu od 11.7.-25.7.2007 zaslané Krajskou
správou a údržbou silnic Vysočiny – provoz Žďár nad Sáz.
ad2.) Žádosti:
- Žádost R.Jílkové a J.Žilky na odprodej obecního pozemku p.č.170/1 a p.č.67/1. Obec ani žadatelé
neví za jakých podmínek bude umožněno zbudování přejezdu přes potok Proto ZO pověřilo starostu
obce o zjištění bližších info k této záležitosti.
- Žádost pana Nekvindy na uvolnění částí obecních pozemků p.č.707/1 a p.č.41/4 (průjezd mezi
Crhákovými a Jůrovatými.) ZO žádost projednalo a rozhodlo o uvolnění pozemků do 30.10.2007.
- Žádost pana Nekvindy na připojení drenážního vedení do obecního rybníka, ZO zamítá jednohlasně.
- ZO projednalo bez námitek předloženou dokumentaci na stavbu skladu uhlí a materiálu pana Strčálka.
ad3.) Oprava místní komunikace v rámci POV
V uplynulém měsíci byly podepsány smlouvy o dílo firmou COLAS a.s. a odevzdány na MÚ Nové
Město na Mor. odbor reg.rozvoje a staveb.řádu. Zbývá dořešit vlastní stavební provedení propusti pod
kravínem směrem k Louži. Stavební komise bude přizvána k místnímu společnému řešení s zástupci firmy
COLAS a.s., zajistí starosta

ad4.) ROZVOJ VESNICE 2007
Starosta zajístí vypracování a odevzdání všech podkladů v rámci dotačního
pogramu Fond Vysočina „Rozvoj vesnice 2007.“
ad5.) Úpravy na návsi
Zapojení místní mládeže do nátěrových prací na návsi.
Realizace finančního daru od pana Řehana bude využita na vyhotovení obložení vnitřní části
autobusové čekárny,na zhotovení stolku, židli a 3ks laviček panem E.Žákem.
ad6.) Různé
V diskuzi pan Břenek připomněl zatrubnění příkopy od stavení č..3 Slámová R. k stavení č.1
L.Břenek
Zastupitelstvo schvaluje:
Uvonění obecních pozemků manželi Jurovatými k 30.10.2007
Zapojení se do Fondu Vysočina „Rozvoj Vesnice 2007“
Předložené podklady pana Strčálka

6:0:0
6:0:0
6:0:0

Zastupitelstvo zamítá:
Žádost pana Nekvindy na připojení drenážního vedení do rybníka 6 : 0 : 0

Starosta : ------------------------------Ověřovatelé:

---------------------------------

----------------------------------

Přílohy: č.1 Cenové nabídky oprav komunikací
č.2 geometrický plán

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 1.6.2007
na obecním úřadě v 20.00h
Přítomni: Břenek, Hejtmánek, ing.Kakač, ing.Kalášek, Kalášek, Husáková, Němcová, Žák,
Omluven: Škapa
Host
: Phdr.Zdeněk Kubík
Zapisovatel : Husáková
Ověřovatelé: Kalášek, Hejtmánek.
Program: 1.) Znak a vlajka obce
2.) Informace starosty
3.) Oprava komunikace v rámci POV
4.) Prodej stavebního pozemku
5.) Různé
Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 8 z 9,
tzn. zastupitelstvo se může usnášet.
Jmenoval zapisovatelku a ověřovatele zápisu. Dále přečetl návrh programu, zeptal se
zastupitelů zda mají doplňující návrh, nebo požadují změnu. Nikdo z přítomným neměl
námitek. Program byl přijat 8 hlasy.
ad1.)

Starosta předal slovo Phdr.Zdeněku Kubíkovi (historik a archivář, toho času na grantu
v Moravské zemské knihovně). Vypracoval vhodnou kompozici, černobílé perokresby a text návrhu
znaku a praporu obce Javorek. Návrh znaku obce Javorek tvoří na prvním místě tzv. mluvící znamení,
tedy obecná figura zlatého javorového listu charakterizující název obce. Heroldská figura zeleného
hrotu evokuje jednak svažitý terén obce a lesnatého okolí, ale především spolu s obecnou figurou
kvádrového hradní zdi s cimbuřím připomíná nedaleký vrch Štarkov se zříceninou ojedinělého skalního
hradu s názvem Skály. Po tomto důkladném vysvětlení návrhů, ZO vybralo jednohlasně variantu č. 1
z celkem tří možných barevných variant znaku a vlajky obce.

ad2.) Informace starosty
- přidělení dotace z Fondu Vysočiny „Systém sběru a třídění odpadů 2007.“
Námi předložený projekt byl vybrán k přidělení dotace z FV ve výši 12tis.Kč.
V diskuzi ZO posoudilo a odsouhlasilo zakoupení dvou ks plastových kontejnerů víkového typu.
ad3.) Oprava místní komunikace v rámci POV
V rámci výběrového řizení byly předloženy cenové nabídky viz.příloha č.1, od dvou firem
COLAS CZ, a.s. a SKANSKA DS a.s. Z předložených nabídek byla vybrána ZO firma COLAS CZ,a.s.,
která doposud realizovala veškeré opravy komunikací v obci Javorek. Starosta zajistí sepsání smlovy
o dílo s firmou COLAS CZ, a.s. a předá požadované podklady na MěÚ Nové Město na Moravě na odd.
regionálního rozvoje v termínu do 30.6.2007.
ad4.)

Prodej stavebního pozemku manželům Dobiášovým.
Na základě vypracovaného geometrického plánku viz.příloha č.2
ZO odsouhlasilo prodej parcely č. 333/3 o výměře 1745m , cena m /15Kč jednohlasně.

ad5.)

Různé
Vyjádření k prodeji obecních pozemků manželům Jurovatých, Crhákových a paní
Řádkové. ZO rozhodlo o ponechání pozemků ve svém vlastnictví a sepsání smluv o umožnění
vstupu na pozemek za účelem údržby, oprav a kontroly studny.
Žádosti o odprodej obecních pozemků pana J.Vraspíra , Palachova 52, 591 01 Žďár n.S. a
manželů Strčálkových , Javorek č.32,30. Tyto žádosti budou projednány podrobněji na příštím
zasedání ZO.
Žádost ing.Tomáše Vacka, Uzbecká 28, 625 00 Brno, o zapracování změny v ÚPO
Javorek. Žádost bude předána spolu s ostatními žádostmi na změnu ÚPO.

Vodovod ZD Sněžné – byl přeložen jmenovitý seznam uživatelů, bez připomínek. Na jeho
základě starosta zajistí svolání účastníků na další možné řešení převodu vodovodu.

Zastupitelstvo schvaluje:
Návrh č.1 znaku a vlajky obce
Zakoupení dvou ks plast.kontejnerů víkového typu
Provedení oprav komunikace v obci firmou COLAS CZ a.s.
Prodej stavebního pozemku par.č.333/3

8:0:0
7:1:0
5:3:0
8:0:0

ZO ukládá starostovi svolat účastníky vodovodu ZD Sněžné na základě jmenovitého seznamu
do konce měsíce června 2007.

Starosta : ------------------------------Ověřovatelé:

---------------------------------

----------------------------------

Přílohy: č.1 Cenové nabídky oprav komunikací
č.2 geometrický plán

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 7.9.2007
na obecním úřadě v 20.00h
Přítomni: Břenek, Hejtmánek, ing.Kalášek, Husáková, Němcová
Zapisovatel : Husáková
Ověřovatelé: Břenek, Hejtmánek.
Program: 1.) informace starosty
2.) územní plán obce
3.) vodovod
4.) žádosti občanů
5.) různé
Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 5 z 9,
tzn. zastupitelstvo se může usnášet.
Jmenoval zapisovatelku a ověřovatele zápisu. Dále přečetl návrh programu, zeptal se
zastupitelů zda mají doplňující návrh, nebo požadují změnu. Nikdo z přítomným neměl
námitek. Program byl přijat 5 hlasy.
ad1.)
-

-

Starosta informoval o:
uskutečněném asfaltování k osadě „Na Louži“ firmou Colas. Obec musí dále pokračovat v zasypání okrajů
vozovky jak u toho nově asfaltovaného úseku, tak i doposud u provedených oprav cest na obci. Ani jedna
z proběhlých prací není doposud provedena.
propust na komunikaci č.695 bude společně řešena na základě společného jednání na místě za účasti
zástupců obce , firmy Colas a společnosti Telefonica O2. Při projednávání této záležitosti bylo ze strany ZO
navrženo řešení, položení betonového potrubí o průměru 40cm za optický kabel. Tato varianta bude
projednána při místním šetření.

ad2.) Územní plán obce
ZO projednalo doposud předložené žádosti o změnu ÚPO. Vzhledem k tomu, že schválený ÚPO byl
Zákonem stanovenou dobu řádně vyvěšen a bylo umožněno občanům s k tomuto ÚPO vyjádřit a jejich
připomínky byly řádně projednány a zapracovány. Z tohoto důvodu ZO vzhledem k omezeným finančním
možnostem, zadání přepracování ÚPO odkládá.
ad3.) Vodovod
Tato stavba není vedena jako vodovod , ale jako zdroj zásobování vody pro objekty ZD Sněžné.
Obec Javorek proto nikomu nevydávala žádné povolení na připojení se k tomuto vodovodnímu řádu a
proto i doposud případné poruchy na tomto zařízení bude muset být společně řešeno se stávajícím
vlastníkem.
ad4.)

Žádosti
*Manželé Jurovatí žádají o souhlas vybudování plotu oddělující jejich pozemek od obecního
pozemku p.č. 41/4 v kú Javorek. Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním plotu, ale konečné povolení
musí dát MěÚ Nové Město na Mor.
*Žádost rodiny Halamkových k souhlasu na zřízení vrtu. ZO souhlasí jednohlasně bez námitek.
*Žádost Adámiovi a Šimon přidělení čísla popisného. Po projednání na MěÚ Nové Město na Mor.
bude žadatelům písemně odpovězeno.
*Žádost manželů Silvestrových o vybudování provozovny výkupu železného odpadu.
ZO souhlasí s zřízením tého provozovny s výhradou, že nesmí být vykupován a shromažďován
nebezpečný odpad.

Zastupitelstvo schvaluje:
Změny v ÚPO odložit

5:0:0

Žádost Silvestrových

5:0:0

Starosta : ------------------------------Ověřovatelé:

---------------------------------

----------------------------------

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 7.12.2007
na obecním úřadě v 19.00h
Přítomni: Břenek, Hejtmánek, ing.Kakač, ing.Kalášek, Husáková, Němcová, Žák,
Zapisovatel : Husáková
Ověřovatelé: Hejtmánek, Břenek,
Program: 1.) informace starosty
2.) rozpočet obce- změna.,rozpočtové provizorium.
3.) inventury k 31.12.2007
4.) žádosti
5.) různé
Starosta přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 7 z 9,
tzn. zastupitelstvo se může usnášet. Jmenoval zapisovatelku a ověřovatele zápisu.
Dále přečetl návrh programu, zeptal se zastupitelů zda mají doplňující návrh, nebo požadují
změnu. Nikdo z přítomným neměl námitek. Program byl přijat 7 hlasy.
ad1.)

Starosta informoval o:
- odstoupení od koupi obecního pozemku manželů Jirčíkových.
- společném jednání s panem Morawitzem ohledně řešení připojení nového odběrného místa
k distribuční sítí e-on.
- uskutečnění odvozu nebezpečného odpadu a vývozu kontejneru na komunální odpad před začátkem
zimního období.
- výzvě k doplnění návrhu na pořízení změny ÚP obce do 15.01.2008 na MěÚ Nové Město na Mor.

dále Starosta předal slovo (ad4.)
- panu Jiřímu Trojanovi Studiu Tulák z Velkého Meziříčí, který ZO seznámil s nabídkou v rámci
vydavatelství , prezentačního videa a leteckého fota obce.
- panu Radmilu Husákovi s jeho návrhem a nabídkou na údržbu místní komunikace od kravína
k samotě Na Louži v zimním období.
ad2.) Rozpočet obce
Je třeba upravit rozpočet obce na rok 2007 z důvodu zaplacení zálohy za vyhotovení projektové
dokumentace-projekt stavby pro územní řízení vodovod a kanalizace pro obec. Výše zálohy je 50% z ceny za
provedení díla 72.590,--Kč s tím že zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 15.1.2008.
ZO v rámci rozhodovacího procesu o zvolení typu čištění odpadních vod se přiklonilo k variantě mechanického
čištění.
Rozpočtové provizorium
ZO bylo seznámeno s výhledem daňových příjmů obcí pro rok 2008 dle očekávaného stavu legislativy
k 1.1.2008. Sdílené daňové příjmy na základě vládního návrhu novely zákona č.243/2000 Sb. - 897tis.Kč.
ZO souhlasí s sestavením rozpočtu na rok 2008 v prvních měsících nového roku a v tomto období bude
ze strany obce hospodařeno dle rozpočtového provizoria.
ad3.) Inventury k 31.12.2007
ZO jmenovalo členy inventarizační komise ve složení předseda Němcová
ing.Kakač
1 člen
2 člen
Husáková
Inventarizace bude provedena do 31.12.2007. Zápis bude předložen na zasedání ZO dne 4.1.2008 .

ad.)

Různé
• dne 23.11.2007 byly předány klíče od prostor klubu SDH. Přítomni u předání byly za obec starosta ,
za SDH M.Škapa a provozovatele P.Štěpánek. Byl sepsána výpověď a zaplacen hotově nájem.
Starosta má za úkol sepsat s SDH novou nájemní smlouvu.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Změnu rozpočtu
Typ čistění odpadních vod mechanický
Členy inventarizační komise

7 : 0: 0
5:0:2
7:0:0

Zastupitelstvo obce zamítá:
Typ číštění odpadních vod kořenový
Žádost pana R.Husáka
Žádost studia Tulák

3:3 :1
0:0: 7
3:0:4

Starosta : ------------------------------Ověřovatelé:

---------------------------------

----------------------------------

