
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 

28.3.2018 na obecním úřadě v 19,00 hodin. 
 
Přítomni: Škapa, Forchtsamová, Jirčíková, Jirčík, Hejtmánek, Dobiáš, Žák, Kakač 
Omluveni: Dostálová 
Zapisovatel: Jirčíková 
Ověřovatelé: Dobiáš, Jirčík 
Hosté: J. Škapa, L. Teplá, A. Kalášek 
 
Program: 
1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé 
2. Informace – plnění úkolů 
3. Vodovod 
4. POV 2018 
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. Starosta dal hlasovat o osobě zapisovatele (Jirčíková), 
ověřovatele (Dobiáš, Jirčík) programu. 
 
1.hlasování 
ZO schvaluje : 8:0:0                                                            8:0:0 
 
ad2)  Informace – plnění úkolů                                    
 - Proběhla schůze Spolku vodovod Javorek - dobrovolně se rozpustil, vrácena částka 
   3 500 ,- Kč obci Javorek jako členský příspěvek. K  31.12.2018 bude činnost spolku 
   ukončena. 
- 31.5.2018 proběhne kontrola hospodaření obce KV, za rok 2017 
- Obec byla oslovena firmou Libor Černohlávek, který se zabývá sběrem a likvidací 
  rostlinných a živočišných tuků z vaření do speciální sběrné  nádoby. Tato likvidace je 
  zdarma, jen je třeba najít prostor, kde by tato nádoba byla umístěna.   
 
Starosta dává hlasovat o uzavření smlouvy s firmou Libor Černohlávek. 
 
2. hlasování 
ZO schvaluje : 8:0:0                                                             8:0:0 
 
- Členský poplatek Mikroregion Novoměstsko je 1 700,-Kč /2018 
- Je umožněn přístup do hospodářské budovy, kterou obec kupuje od ZD Sněžné. 
Obecní zaměstnanec tento prostor připravuje k dalšímu využití. 
- 21.4.2018 proběhne Petrklíčový bál 
- 30.4.2018 se uskuteční tradiční akce „pálení čarodějnic“ 
 
ad3) Vodovod 
- Stavba je v současné době pozastavená s ohledem na počasí, s pracemi se začne dle 
plánu, jakmile se oteplí. 



- Vodovodní přípojky pro občany které zasahují do komunikace musí být zhotoveny do 
31.5.2018. Odbočení s uzávěrem musí být dle legislativy v majetku provozovatele 
vodovodu, což je obec. Přípojka je stavba v majetku majitele nemovitosti. 
 
ad4) POV 2018 
Starosta informuje zastupitele o možnosti z fondu obnovy venkova (POV 2018) financovat 
tento rok opravu obecních komunikací. Práce by proběhly až po dokončení stavby 
vodovodu a kanalizace.  
 
Starosta dává hlasovat. 
3. hlasování: 
ZO schvaluje: 8:0:0                                                              8:0:0 
 
ad5) Žádosti 
- Žádost Mikroregionu Novoměstsko, svazek obcí o poskytnutí peněžní částky ve výši 
1 155,-Kč na spolufinancování a zakoupení operační věže pro urologický sál do 
Nemocnice Nové Město na Moravě. 
 
Starosta dává hlasovat o poskytnutí této peněžité částky. 
4.hlasování: 
ZO schvaluje: 8:0:0                                                               8:0:0 
 
- Žádost Českého svazu včelařů o daru na činnost. 
 
Starosta navrhuje poskytnout příspěvek ve výši 1 000,-Kč. 
5. hlasování: 
ZO schvaluje : 8:0:0                                                              8:0:0 
 
- Žádost manželů Karáskových – vlastní budovu č.p. 4. Mají zájem odkoupit pozemky , 
které jsou ve správě  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Byla by 
zhotovena smlouva o smlouvě budoucí, aby byl zachován průchod na veřejnou cestu. 
 
Starosta dává hlasovat. 
6. hlasování. 
ZO schvaluje : 8:0:0 
 
ad6) Různé 
Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření 3/2018. 
 
Starosta dává hlasovat o schválení rozpočtového opatření 3/2018. 
7. hlasování. 
ZO schvaluje : 8:0:0 
 
Ověřovatelé: Jirčík, Dobiáš                   
 

                                                Bc. Miroslav Škapa 
                                                starosta obce Javorek 

 
 
Zápis vyhotoven dne 3.4.2018 


