
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 
27.6.2018 na obecním úřadě ve 20,00 hodin. 

 
Přítomni: Škapa, P. Žák, Dostálová, Hejtmánek, Forchtsamová, Jirčík, Jirčíková, Dobiáš, 
Kakač 
Omluveni: 0 
Zapisovatel: Jirčíková 
 
Ověřovatelé: Kakač, P.Žák 
 
Hosté: Štětka ,Žilka, J. Škapa 
 
 
 
Program: 
 
1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé 
2. Informace – plnění úkolů 
3. Závěreční účet obce 2017 
4. Účetní uzávěrka obce za rok 2017 
5. Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2017 
6. Žádosti 
7. Různé 
 
 
ad1) Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé 
Starosta přivítal přítomné, zastupitelstvo se sešlo v počtu 9 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 (Kakač, P. Žák)  
programu. 
 
1.hlasování 
ZO schvaluje : 9:0:0                                                           9 :0:0 
 
ad2) Informace – plnění úkolů 

- proběhla oprava silnice přes obec Javorek – bez komplikací 
- dne 24.6.2018 proběhl „Dětský den“ na Javorku, který uspořádal SDH Javorek společně 
s MŠ Daňkovice. Starosta poděkoval organizátorům za uspořádání povedené akce. 
- z důvodu opravy mostu v Jimramově směrem na Poličku,  povede v době od 15.7. do 
31.10 2018 objížďka směrem na Poličku přes obec Javorek. 
- na obec byla doručena opakovaná žádosti Úřadu pro zastupování státu s požadavkem 
bezplatného převodu pozemku pod obecními komunikacemi na stát. V této věci byla 
oslovena JUDr. Havlíková ke stanovení dalšího postupu. 
- místní komunikace („od OÚ k okálu“) vede přes pozemek pana Vlastimila Kaláška. Obec 
jedná s majitelem pozemku. Pan Kalášek předběžně svoluje zřízení věcného břemene na 
část parcely 334 k.ú. Javorek, přes kterou vede cesta. Obec zajistí vyměření a bude dále 
jednat s majitelem. Na příštím ZO bude starosta informovat zastupitelstvo. 
 

- 3.8.2018 povede přes obec Javorek mezinárodní cyklo závod Vysočina 2018 



- starosta upozornil na konání podzimních komunálních voleb (5.-6. října 2018) a nutnost 
případných zájemců podat do 31. července 2018 kandidátní listina na registrační úřad  
Městský úřad Nové Město na Moravě 
 

 

V této souvislosti dává starosta hlasovat o počtu budoucího místního zastupitelstva obce 
Javorek. 
 

2.hlasování 
Návrh pěti členů zastupitelstva. 
ZO zamítá : 1:8:0                                                               1 :8 
3.hlasování 
Návrh sedmi členů zastupitelstva. 
ZO zamítá : 2:7:0                                                               2 :7:0 
 
4.hlasování 
Návrh devíti členů zastupitelstva. 
ZO schvaluje : 5:4:0                                                           5 :4:0 
 
ad3) Závěrečný účet obce 2017 
ZO byl předložen Závěrečný účet obce za rok 2017. 
ZO závěrečný účet projednalo. 
 

Starosta dal hlasovat o schválení Závěrečného účtu obce Javorek za rok 2017 bez výhrad. 
5.hlasování 
ZO schvaluje : 9:0:0                                                           9 :0:0 
 
ad4) Účetní závěrka obce za rok 2017 
Starosta dal hlasovat o schválení účetní uzávěrky obce Javorek za rok 2017. 
6.hlasování 
ZO schvaluje : 9:0:0                                                           9 :0:0 
                                           
ad5) Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2017 
 
Dne   31.5.2018 proběhla kontrola z KÚ Kraje Vysočina odbor kontroly ohledně 
hospodaření obce. Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 
ZO zprávu projednalo. 
 
Starosta dal hlasovat o schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Javorek za rok 2017. 
 
7.hlasování 
ZO schvaluje : 9:0:0                                                           9 :0:0 
 
ad6) Žádosti 
1) byl projednán návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.:NM-014330047497/001 
s firmou E.ON distribuce, a.s. 
 
Starosta dal hlasovat o uzavření smlouvy o věcném břemeni. 
 
8.hlasování 
ZO schvaluje : 9:0:0                                                           9 :0:0 
 



2) Žádost Jana a Radany Žilkových o stanovení ceny obecního pozemku u rodinnému 
domu čp. 62, číslo parcely 67/1 o výměře 162 m2 (část parcely), jejíž prodej byl schválen 
na minulém zastupitelstvu. 
 
Proběhla diskuse o ceně pozemku. Vzhledem ke špatné dostupnosti terénu výše 
uvedeného pozemku s přihlédnutím k tomu, že manželé Žilkovi dlouhodobě pozemek 
udržují a faktu, že obec nemá s tímto pozemkem žádný záměr k jinému využití, byla 
navržena nízká prodejní cena. 
 
9.hlasování 
Návrh prodeje obecního pozemku o výměře 162 m2 za 30,- Kč/m2. 
ZO zamítá : 2:7:0                                                                   2:7:0 
 
10.hlasování 
Návrh prodeje obecního pozemku o výměře 162 m2 za  20,- Kč/m2. 
ZO schvaluje : 5:4:0                                                               5 :4:0 
 
ad7) Různé 
Vzhledem k tomu, že při opravě hlavní komunikace přes obec Javorek nebyla opravena z 
časových důvodů místní komunikace, kterou měla zhotovit SUS KV, předložil starosta 
cenové nabídky jiných dvou firem. Jedná se celkem o 800 m2 obecních komunikací+ 
oprava překopů po stavbě kanalizace a vodovodu. Část nákladů uhradí dle smlouvy o dílo 
zhotovitel stavby Vodovod Javorek I. Etapa.  
 
Byly osloveny firmy ke zhotovení opravy. Do výběrového řízení se přihlásila firma Colas 
CZ, a.s. a Swietelsky stavební s.r.o. Cenové nabídky jsou přibližně stejné. Firma 
Swietelsky stavební s.r.o. nabízí bližší termín zhotovení a techniku, která může snížit 
náklady opravy. Opravy proběhnou v červenci 2018. 
 
11.hlasování 
Starosta dává hlasovat o cenové nabídce firmy Colas ve výši 450 362,-Kč 
ZO zamítá : 2:7:0                                                                  2 :7:0 
 
12.hlasování 
Starosta dává hlasovat o cenové nabídce firmy Swietelsky ve výši 452 502,-Kč. 
ZO schvaluje: 8:1:0                                                               8 :1:0 
 
 
 
Ověřovatelé: V. Kakač, P. Žák                
 

                                                Bc. Miroslav Škapa 
                                                starosta obce Javorek 

 
 
zápis vyhotoven dne 27.6.2018 


