
       Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 4.4.2008 
                                    na obecním úřadě v 20.00h 
 

 
Přítomni: Břenek, Hejtmánek,  ing.Kalášek, Kalášek, ing.Kakač, Husáková, Němcová ,Škapa, Žák                 
Hosté:      Šléglová, Štětka, Chrást. 
Zapisovatel : Husáková 
Ověřovatelé: Škapa, ing.Kakač. 
 
 
 
Program: 1.) informace starosty 
                 2.) dokumentace k územnímu řízení vodovod a kanalizace a ČOV 
                 3.) záměr na pořízení změny č.1 ÚPO Javorek 
                 4.) žádosti občanů 
                 5.) různé 
 
 
 

                    Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 9 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  9 hlasy. 
 
 
 
 

ad1.)        Starosta informoval  o: 
- závazcích k obci  Javorek. K 31.3.2008  dluží za domovní odpad 2.400,-Kč a 600,-Kč za psy  
      paní Šléglová. Starosta z důvodu vyřešení tohoto dluhu pozval L.Šléglovou na zasedání, byl vysvětlen 
      důvod neplacení a zároveň   domluven splátkový kalendář. Od června 2008 splátka 500,-Kč/měsíčně. 
      Pohledávky - Jílek za komunální odpad a Mertlík za pronájem pozemku – upřesní účetní. 
 
- proběhlém společném jednání  dne 1.4.2008 havarijního stavu dvou lip u zvoničky s Správy CHKO 

Žďárské Vrchy. 
Za obec přítomni L.Husáková a Vl.Hejtmánek. zástupci SCHKO uznali tento havarijní stav a doporučily 
ořezání zmíněných lip v období 5 až 6 měsíce 2008. finanční prostředky na provedené práce se pokusí 
starosta zajistit i z jiných zdrojů. 
 

 -     nabídce společnosti Rema Systém, a.s. na sběrný box  pro drobná  vyřazená elektrozařízení a baterie, 
      veškerý servis zdarma. 
 
- podmínkách sjednání veřejně prospěšných prací s Úřadem práce. 
 
- podpisu smlouvy s firmou LIKO Svitavy na rok 2008. 
 
- záměru zbudovat propust na komunikaci k Louži v měsíci dubnu 2008 (J.Husák ,  J.Štětka). 
 
 
- byly vyhodnoceny žádosti v rámci POV,   a obci na opravu střechy na č.p.57 byl uznán  finanční 

příspěvek z Kraje Vysočina ve výši 116.tis.Kč. 
 
     
 
 



 
 

     ad2.)    Dokumentace k územnímu řízení vodovod a kanalizace a ČOV 
      Starosta seznámil ZO s dokumentací k územnímu řízení vodovodu a kanalizace a ČOV 
od projektanta J.Máši.Z průvodní a technické zprávy zmínění dokumentace, která řeší výstavbu nového 
vodovodu a odvádění   odpadních vod v obci  a  ČOV viz.příloha č.2. Na základě požadavku SUS Žďár nad 
Sázavou musel být  vypracován  celkový podélný profil průběhu trasy A splaškové kanalizace s místní 
komunikací. Tato vícepráce se kterou nebylo při sepisování smlouvy počítáno, bude pravděpodobně činit 
cca 14.tis.Kč. Na příštím zasedání bude ZO vyrozuměno. Stavební úřad N.M.N.M přijal dne  31.3.2008 
podanou žádost  na povolení umístění stavby vodovodu kanalizace a ČOV v obci Javorek.  

 
 

          ad3.)    Záměr na pořízení změny č.1 ÚPO Javorek 
               V souvislosti s tímto záměrem byla sepsána smlouva o dílo č.4/II/08 viz.příloha č.2 na Změnu č.1  územního 
              plánu obce Javorek , kraj Vysočina s projektantem ing.Marie Psotová , STUDIO P.  
             Cena díla celkem 44.030,--Kč včetně DPH. 
                 
 
 
 ad4.)     Žádosti  

- Českého svazu včelařů , o.s. základní organizace Jimramov  o příspěvek na činnost pro rok 2008. 
 
- Manželé Jurovatí o souhlas s umístění stavby na oplocení části pozemku u rekreačního domu č.p.41 v kú 

Javorek. 
 
     
 
 
 
Zastupitelstvo schvaluje: 
 
 Příspěvek ČSV, o.s. základ. org. Jimramov     500Kč.                     5 : 0 : 4 
  
 ZO souhlasí s umístěním stavby plotu manželů Jurovatých             9 : 0 : 0 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                                            
                                                                                            Starosta : ------------------------------- 
 Ověřovatelé:    --------------------------------- 
 
 
                         ---------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              



      Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 04.07.2008 
                                    na obecním úřadě v 20.00h 
 
 

 
Přítomni :     Břenek, ,ing.Kalášek,  Kalášek,  Škapa,  Žák. 
               . 
Zapisovatel : Kalášek 
Ověřovatelé: Břenek,Škapa 
 
 
Program: 1.) informace starosty 
                 2.) POV Vysočiny 2008 
                 3.) Úpo změna č.1 
                 4.) žádosti občanů 
                 5.) různé 
 
 

                    Starosta přivítal přítomné,  konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 5 z 9, tzn. zastupitelstvo  
              se může usnášet. Jmenoval zapisovatele 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: 
- Veřejné vyhlášce oznámení o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje kraje Vysočina, 

návrhu opatření obecné povahy a vystavení návrhu Zásad územního rozvoje kraj Vysočina veřejnému 
nahlédnutí do 20.8.2008. 

     
- Zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Dyje k připomínkám veřejností k nahlédnutí do 31.12.2008. 

 
- Žádost Občanské iniciativy „Vděčnost“ ke zpracování jmenného seznamu RA z II.světové  války. 

 
- Úhradě členského příspěvku Energetické sdružení obcí Jižní Moravy a zároveň o poskytování 

informací bezplatnou službu Energie 24. 
 

- Policie ČR inspektorát cizinecké policie Jihlava, změny ,které proběhly u Policie ČR po vstupu ČR do  
„Schengenského prostoru“. 

      
- Ořezu  2 lip na par.č. 707/1 bude uskutečněn v následujícím měsíci. 

 
- Podpisu smlouvy o prodeji nemovitosti  p.Vlastislavu Hlávkovi, par.č. 330/6 o výměře 1197m2 za 

cenu 41.895Kč, zaplaceno hotově při podpisu smlouvy. 
 

- Podpisu a koupi nemovitosti par.č.330/8 o výměře 75m2 za 675Kč od manželů Petr  a Adéla 
Dobiášovi, zaplaceno hotově při podpisu smlouvy. 

 
- Stálé neplacení dlužníků:  Šléglová, Jílek , DUHA  SVČ Nové M.n.M. –  starosta bude řešit. 

 
 

     ad2.)    POV  Vysočiny 2008 
   Oprava střechy a krovu na víceúčelové budově č.p. 57 v kú Javorek. Obec obdržela smlouvu o poskytnutí         
podpory z fondu  POV Vysočiny v celkové výši 116.tis.Kč. ZO se rozhodlo předloženou smlouvu přijmout.  
Hlasy 5 : 0 : 0. 
 
 
 



 
 

    ad3.)   Změna č.1 Územního plánu obce  
                   Od 6.6.2008.do 7.7.2008  je stále k nahlédnutí změna č.1 územního plánu obce a to na obecním úřadě  
               Javorek a na odboru regionálního rozvoje a územního plánování a stavebního řádu v MěÚ N.M.N.M. 
               Po ukončení této lhůty bude pravděpodobně svoláno mimořádné ZO. 
 
 
    ad4.)     Různé 
                      Asfaltování v rámci grantu Rozvoj vesnice proběhne v srpnu 2008. Současně budou provedeny opravy  
               komunikací z předchozího asfaltování.  
                      V diskuzi ZO se vyjádřily k možnosti získání dotace na publikaci k příležitosti rodáků v r.2009,  popřípadě 
               lavičky  a vývěsné úřední desky. 

 
 

 
       Zastupitelstvo schvaluje: 
 
 Smlouvu o poskytnutí podpory POV Vysočiny   5 : 0 : 0 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                                            
                                                                                            Starosta : ------------------------------- 
 Ověřovatelé:    --------------------------------- 
 
 
                         ---------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              



       Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 17.7.2008 
                                    na obecním úřadě v 19.00h 

 
 
 
Přítomni:       Břenek, Hejtmánek, ing.Kakač, ing.Kalášek, Kalášek, Husáková, Němcová, Žák,               
Host:              Ing.arch. Cacek 
Zapisovatel : Husáková 
Ověřovatelé: Hejtmánek, Břenek, 
 
 
Program: 1.) Územní plán obce změna č.1 
 
 

                      Starosta přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 8 z 9,  
               tzn. zastupitelstvo se může usnášet. Jmenoval zapisovatele 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 informoval o předloženém materiálu a předal slovo ing.arch.Cackovi- referentu odboru 
           MěÚ N.M.N.M. Jmenovaný ZO seznámil s viz.příloha. 
            
        ZO Javorek po projednání schvaluje zadání změny č.1 územního plánu obce Javorek ve smyslu  
        předloženého materiálu. 
 
  
 
 
   
                                                                                            
                                                                                            Starosta : ------------------------------- 
 Ověřovatelé:    --------------------------------- 
 
 
                         ---------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
              



      Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 01.08.2008 
                                    na obecním úřadě v 20.00h 

 
Přítomni :     Břenek, Hejtmánek,ing.Kakač, ing.Kalášek,  Kalášek,  Němcová,  Žák. 
Zapisovatel : Kalášek 
Ověřovatelé: Kakač, Němcová  
 
Program: 1.) informace starosty 
                 2.) Asfaltování –„Rozvoj vesnice“ 
                 3.) ÚPO změna č.1 
                 4.) Malé granty – Strom života 
                                           - Edice Vysočiny IV 
                                           - Dětské sportoviště 
                 5.) Žádosti občanů 
                 6.) Různé 
 
 

                            Starosta přivítal přítomné,  konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 7 z 9, tzn. zastupitelstvo  
               se může usnášet. Jmenoval zapisovatele 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: 

           -  Provedení ořezu dvou lip u zvoničky. 
           -  oznámení zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání novostavby garáže a sklepa manželů   
               Jůrovatých. 
           - výzvě k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce rozšíření sítě NN pro připojení dvou novostaveb RD. 
           - jednání se zástupci SVČ Duha. Na základě jednání byl předložen ZO návrh na vytvoření smlouvy o    
              krátkodobého pronájmu obecních pozemků(fotbalové hřiště a pozemek sousedící s táborovou základnou  
              SVČ). Dohodnutá cena činí 500Kč za pronájem hřiště a 500Kč za pronájem sousedního pozemku,  
              tj. celkem 1tis.Kč za jeden táborový turnus. Nájemce je povinen každoročně nahlásit počet turnusů.  
              Smlouva bude uzavřena na dobu 5let, tzn. do roku 2012. Návrh této smlouvy byl přijat  7hlasy. 
          - proběhlém jednání s dlužníky OÚ Javorek. 
                                      *  SVČ DUHA –vyhotovení a sepsání smlouvy na základě předloženého návrhu. 
                                      *  N.Šléglová  započala se splácením v červnu  1.splátkou(500Kč). 
                                      *  J.Jílek , dle informací od účetní obce stav nezměněn- stále dluží. 
 

   ad2.)    Asfaltování v rámci programu Rozvoje vesnice 
           proběhne 6.8.2008, šířka vozovky 3.10m společně s tím budou provedeny opravy komunikace  
       v obci po demolici č.p.24 a zároveň opravy v rámci záruk na dříve provedené práce firmou COLAS, a.s. 
      ZO při projednávání došlo společné k závěru, že bude provedeno asfaltování na delším úseku komunikace  
      695 k.ú.Javorek a to až po poškozenou vozovku u spodního nájezdu ze silážního žlabu ZD Sněžné na tuto  
      komunikaci. 
 

             ad3.)   Změna č.1 Územního plánu obce  
                    ZO bylo seznámeno s vyhodnocením požadavků, podnětů a připomínek uplatněných v rámci projednání 

       návrhu zadání. ZO revokuje usnesení č.1 z jednání ZO Javorek ze dne 17.7.2008 a tímto ZO Javorek schvaluje  
       zadání změny č.I ÚPO Javorek ve smyslu předloženého materiálu, schváleno 7hlasy. Viz.příloha č.2 



           ad4.)     Malé granty 
        ZO bylo seznámeno s možností účastí na grantech Kraje Vysočina. 

1. ZO schvaluje vyhotovení a odevzdání žádosti v rámci programu Edice Vysočiny IV. Spoluúčast Kraje Vysočina 
20tis.Kč, obce 20tis.Kč a sponzorský dar PhDr. Vladimír Řehan 10tis.Kč. Schváleno 7hlasy. 

2. „Strom života“  vyhotovení a odevzdání žádosti, max. výše dotace 20.tis.Kč.(výsadba stromů přilehlých ke 
komunikaci č.695 v k.ú Javorek   v úseku přilehlých pozemků ve vlastnictví Petra a Jana Břenkových). 
Schváleno 7hlasy. 

3. Dětské sportoviště – ZO se rozhodlo posečkat s účastí v tomto grantu. Schváleno 7hlasy. 
 
 

      ad5.)     Žádosti občanů 
- ZO souhlasí  s projektovou dokumentací na projekt trubní vrtané studny a individuálního zdroje vody  
      v k.ú.Javorek p.č.395/6(Roman Adámi, Mukařov) a 395/7(Jiří Šimon, Mnichovice). Schváleno 7hlasy. 

ad6.)   Různé 
           Starosta informoval ZO o cenové nabídce na opravu místního rozhlasu.  

              E.Žák požádal  ZO o poskytnutí informací spojených s historií obce Javorka. 
 
 
 
   
                                                                                            
                                                                                            Starosta : ------------------------------- 
 Ověřovatelé:    --------------------------------- 
 
 
                         ---------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              



               Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 05.09.2008 
                                          na obecním úřadě v 20.00h 

 
Přítomni :     Břenek, Hejtmánek, ing.Kakač, ing.Kalášek,  Kalášek,  Němcová,  Žák.               . 
Zapisovatel : Kalášek 
Ověřovatelé: Břenek,Hejtmánek 
 
Program: 1.) informace starosty 
                 2.) Volby do zastupitelstev kraje Vysočina 
                 3.) Rozpočtový výhled obce na roky 2009 - 2010 
                 4.)  Žádosti občanů                                           
                 5.) Různé                        
 

                            Starosta přivítal přítomné,  konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 7 z 9, tzn. zastupitelstvo  
               se může usnášet. Jmenoval zapisovatele 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: 

- vyhotovení a odevzdání žádostí v grantech : Edice Vysočiny VI „Strom života“ 
- uskutečněném asfaltování firmou Colas, a.s. v rámci grantu Rozvoje vesnice 
- plánovaném zahájení opravy střechy na p.č.57 
- seznámení s námitkami k  Zásadám územního rozvoje kraje Vysočina. 
- vyhotovení smlouvy na krátkodobý pronájem obecních pozemků s organizací DUHA SVČ N.M.N.M. 
- postupu vypracování změny č.1 ÚPO Javorek 

 
        ad2.)    Volby do zastupitelstev kraje Vysočina 

           Starosta stanovil minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva kraje Vysočina 
           a  Senátu ČR, 5 členů + zapisovatel Martina Zámečníková, předseda Ivana Žáková. 
 

       ad3.)      Rozpočtový výhled obce na roky 2009 - 2010 
                  Rok 2009 pokračování v opravách víceúčelové budovy č.p.57  ……………240tis.Kč 
                       Vypracování projektové dokumentace vodovod, splašková voda ,kanalizace a ČOV Javorek …398tis.Kč. 
                   Rok 2010  
                   Realizace vodovod,splašková voda, kanalizace a ČOV Javorek……………….dle situace dotačních titulů. 

 ad4.)     Žádosti občanů 
             Žádost MUDr. Emilie Hradilové, Majerova 411, 666 01 Tišnov na odkoupení části pozemku  
             par.č. 632/1 v kú Javorek. ZO vyjádřilo předběžný souhlas s prodejem pozemku, ale je nutno dodat  
             geometrický snímek pozemku s výměrou. 
              

       ad5.)    Různé 
                  V diskuzi při projednávání vypracovávání  změny č.1 ÚPO Javorek, bylo připomenuto vybírání záloh 
                   ze stran všech žadatelů.  

    
                   Zastupitelstvo obce Javorek schvaluje 
                   Rozpočtový výhled na rok 2009-10                                 7 : 0 : 0 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              



       Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 3.10.2008 
                                    na obecním úřadě v 20.00h 

 
Přítomni: Břenek, Hejtmánek, Škapa,ing.Kakač, ing.Kalášek, Kalášek,Němcová, Žák.                  
Omluven: Husáková. 
Zapisovatel : Kalášek 
Ověřovatelé: ing.Kakač, Škapa. 
 
Program: 1.) Informace starosty 
                 2.) Oprava střechy č.57  
                 3.) Dílčí kontrola hospodaření obce 
                 4.) Žádosti občanů 
                 5.) Různé                  
 

                    Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 8 z 9, 
              tzn. zastupitelstvo se může usnášet. 
              Jmenoval zapisovatele 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 informoval přítomné o : 
            -   Volby do zastupitelstva Kraje Vysočiny a Senátu ČR se uskuteční 17.a18.10.2008,  

     popřípadě druhé kolo volby do senátu 24.a 25.10.2008 ve volební místnosti obecního úřadu Javorek.  
-    Rozhodnutí MěÚ NMNM odbor životního prostředí vydal povolení k nakládání s pozemními  
     vodami Petr Dobiáš a Adéla Dobiášová. 
-   Veřejné vyhlášce oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání  
     Jiřího Šimona a Roman Adámi a Mgr.Vladimíra Adámiová k vrtané studni, včetně výtlačného  
     řádu pro novostavbu rodinného domu. 
-   nabídce obsazení bytu v domě s pečovatelskou službou v Jimramově od Městyse Jimramov. 
-   potvrzení návštěvy jednoho žáka  ZŠ Žďár nad Sáz. ( Štětka David 9.A)      
-   obdržení faktury na zaplacení ZŠ a MŚ Jimramov (20 žáků  - 41.360,--Kč) 
-   obdržení jednoho výtisku knihy „Jak se žije na Vysočině“ 
-   poskytnutí dotace ve výši 680,--Kč od Kraje Vysočina na jednotku PO. 
-   obdržení velké nástěnné mapy Vysočina  pro lepší orientaci a informovanost veřejnosti.  
-   vyrozumění Kraje Vysočina o podporu  k projektu  „Javorek, historie, vzpomínky, souvislosti“. 
     Projekt byl vyhodnocen kladně, finanční podpora činí 20.tis.Kč z Fondu Vysočiny. 
-   poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 10tis.Kč na realizaci projektu „Jasanová alej“, 
     ZO smlouvu přijalo. 
-   uskutečnění mobilního svozu nebezpečného odpadu dne 4.11.2008  firmou TS Bystřice nad Pern. 
 

 
     ad2.) Oprava střechy víceúčelové budovy p.č.57 

- Oprava střechy bude dokončena v měsíci říjnu, při předání se sejde starosta společně se stavební  
       komisí a majitelem firmy provádějící stavební práce. ZO jednomyslně souhlasí.  

 
 

           ad3.)  Dílčí kontrola hospodaření obce  
                   Byla provedena finanční kontrola , členové finanční kontroly předseda komise H.Němcová, člen  
             L.Husáková, J.Jílek. Komise nezjistila žádné vážné nedostatky, pouze má obec 3 dlužné pohledávky  
             za nájem obecního bytu. J.Jílek a  N.Šléglová stále dluží poplatky za domovní odpad. ZO byl rovněž  
             předložen opis rozpočtu k 3.10.2008 a stav zůstatku na BÚ ČS, a.s. k 2.10.2008 viz příloha. 
 
 
 
 
 
 



 
 
  d4.)  Žádosti ob čanů 

- MUDr.Hradilová  - jednání v odprodání pozemku stále pokračuje.   

- R.Jílková a J.Žilka předložili smlouvu  o smlouvě budoucí ozřízení věcného břemene   

            ZO souhlasí . 

-  Žádost ing.Pavlík na odprodej obecního pozemku(doručena před zasedání ZO  

            L.Žákovu). ZO žádosti nevyhovuje. 
             

 

                                     
           ad5.)  Různé 

                       Sjednání vymetání komínů v obci. 
 

 
Zastupitelstvo schvaluje: 
  Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku „Jasanová alej“              8 : 0: 0 
  Sepsání smlouvy o smlouvě budoucí Jílková a Žilka                          7 : 0 : 0 
   
 
Zastupitelstvo zamítá: 
  Žádost ing.Pavlíka                                                                                 7 : 0 : 0 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
                                                                                            
                                                                                            Starosta : ------------------------------- 
 Ověřovatelé:    --------------------------------- 
 
 
                         ---------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
              



                        Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 7. 11. 2008 
                                              na obecním úřadě v 19.00h 

 
Přítomni: Břenek, ing.Kalášek, Kalášek, Husáková, Žák,                    
Omluveni: Hejtmánek, ing.Kakač, Němcová, Škapa. 
Hosté     :   Chrást, Jirčíkovi, Štětka. 
Zapisovatel : Husáková 
Ověřovatelé: Kalášek, Břenek. 
 
Program: 1.) Informace starosty 
                 2.) Edice Vysočiny VI -smlouva 
                 3.) Změna č.1 územního plánu obce Javorek 
                 4.) Rozpočtové opatření 

                                                                 
ad1.)      Starosta přivítal přítomné a hosty, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 5 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  5 hlasy. 
           Informace starosty:  

– O převzetí vykonané práce opravy střechy víceúčelové budovy č.57, práci provedla 
firma Černý z Hlinska. 

– O proběhnutém vymetání komínů panem Sváčkem dne 27.10.2008 
– O uskutečněném svozu nebezpečného odpadu 4.11.2008 
– O smlouvě budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

s E.ON Distribuce , a.s. (Přípojka NN Dobiáš) 
– O oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu Borovnice 
– O oznámení o konání společného jednání o návrhu změny č.I územního plánu obce 

Javorek 
– O uskuteční dílčího přezkoumání hospodaření obce Javorek  za rok 2008  

Krajským odborem kontroly dne 13.11.2008 
 

  ad2.)    Obec obdržela návrh smlouvy na základě usnesení řídícího výboru Grantového programu   
              „Edice Vysočiny VI “, Kraj se zavazuje poskytnout finanční podporu ve výši 20tis.Kč za účelem  
              podpory realizace projektu „Javorek, historie, vzpomínky, souvislosti“ 
  
  ad3.)    Změna č.I ÚP  
              Přítomní byli seznámeni s textovým zpracováním změny č.I ÚP obce Javorek návrhem a   
               odůvodněním vypracované od ing.Marie Psotové STUDIO P. Tato změna bude projednána na  
               společném jednání v zasedací místnosti odboru  reg.rozvoje, územního plánování a staveb.řádu   
               MěÚ NMNM dne 13.11.2008 
 
  ad4.)     Rozpočtová opatření č.3 
               ZO souhlasí z rozpočtovým opatřením vypracovaným dle návrhu účetní obce viz příloha. ZO  
               požaduje účast účetní obce na příštím zasedání zastupitelstva z důvodů objasnění účetních  
               položek v účetní sestavě. 

              
Zastupitelstvo schvaluje:   
        Rozpočtové opatření č.3                                                                           5 : 0 : 0 
        Smlouvu s Fondem Vysočiny „Edice Vysočiny VI“                                5 : 0 : 0 

               
             
 
                                                                                                            
      Ověřovatelé         ………………………………            starosta obce……………………………… 
              
                                  ……………………………… 
               



                        Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 5. 12. 2008 
                                              na obecním úřadě v 19.00h 

 
Přítomni: Břenek, Hejtmánek ,Husáková, ing.Kalášek, Kalášek, ing.Kakač , Němcová,                                                         
Škapa. Žák,                    
Hosté     :   , Jirčíkovi, Štětka. 
Zapisovatel : Husáková 
Ověřovatelé:. Hejtmánek, ing.Kakač 
 
Program: 1.) Informace starosty 
                 2.) Zpráva o čerpání rozpočtu ,rozpočtové opatření č.3 
                 3.) Rozpočtové  provizorium pro r. 2009 
                 4.) Inventarizace majetku obce k 31.12.2008 
                 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. Nikdo   
           z přítomným neměl námitek. Program byl přijat  9 hlasy. 
           Informace starosty:  

– O proběhnutí dílčího přezkoumání hospodaření obce Javorek  za rok 2008  Krajským 
odborem kontroly dne 13.11.2008 

– Skartaci dokumentů  21.11.2008 
– TJ Pohledec, nabídka  služeb tj. najíždění lyž. tratí skůtrem. Konečná cena po  

dohodě s panem Brabcem je 80 Kč za 1 km. TJ není plátcem daně 
ad2.)  Zpráva o čerpání rozpočtu ,rozpočtové opatření č.3 
            Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu                                               
územních samosprávných celků,regionálních rad a dobrovolných svazků obcí sestavený k 30.11.2008 
(viz.příloha č.1) Případné dotazy členů ZO byly zodpovězeny účetní obce L.Žákovou  bez připomínek 
a současně vzniklé rozdíly v plnění schváleného rozpočtu obce se ZO rozhodlo přijmout rozpočtové 
opatření č.3 (viz příloha č.2) k jejich nápravě. 

                 ad3.)     Rozpočtové  provizorium pro r. 2009 
Zastupitelstvo obce doporučuje ke schválení rozpočtové provizorium pro rok  2009 s tím ,že                                                     
bude v roce 2009 čerpána maximálně 1/12 skutečnosti roku 2008 měsíčně(bez investičních  výdajů) 
do doby schválení definitivního rozpočtu na r 2009. 
ad4.)      Inventarizace majetku obce k 31.12.2008 
Starosta obce ukládá provedení inventarizace majetku obce. K tomuto účelu jmenuje   inventarizační  
komisi ve složení: předseda – ing.Vlastimil Kakač 
                                                      členové –Jiří Kalášek,Helena Němcová 
ad 5.) Různé 

                            Zřízení osvětlení v autobusové čekárně v obci p.Bojanovským  Věcov.  
                            Vystoupení hosta p.Jiřího Štětky k proběhnutému šetření na Stáji SÁGA  .  
                            V sobotu  instalovali hasiči vánoční osvětlení  na vánoční strom na návsi .     
                            Vcházíme do adventu a popřejme si vzájemně klid a pohodu 

              
Zastupitelstvo obce schvaluje:   
     Rozpočtové opatření č.3                                                                           9 : 0 : 0                   

        Rozpočtové provizorium                                                                          9 : 0 : 0  
 
         
                                                                                                            
      Ověřovatelé         ………………………………            starosta obce……………………………… 
              
                                  ……………………………… 
               


