Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 16.01.2009
na obecním úřadě v 19.00h

Přítomni : Břenek, Hejtmánek,ing.Kakač, ing.Kalášek, Kalášek, Němcová.
Zapisovatel : Kalášek
Ověřovatelé: Břenek, Němcová
Program: 1.) informace starosty
2.) Rozpočtové opatření č.4
3.) Rozpočet na rok 2009
4.) Rodáci 2009
5.) Žádosti občanů

Starosta přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 6 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 6 hlasy.
ad1.)
-

-

Starosta informoval o:
Doručených přání od sousedních obecních úřadů, institucí a firem.
Obdržení výroční zprávy kraje Vysočina za rok 2007 na CD.
Zásadách zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina
v rámci POV Vysočiny v roce 2009.
Společném jednání o návrhu změny č.I územního plánu obce Javorek, které se konalo 13.11.2008
na odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu MěÚ NMNM.
Zprávě o projednání návrhu změny č.I územního plánu obce Javorek s dotčenými orgány ze dne
16.12.2008.
Doručení upozornění od KÚ Vysočina na povinnost předložit výsledky finančních kontrol za rok 2008
na KÚ Vysočina nejpozději v termínu do 15.2.2008.Starosta určil finančnímu výboru uskutečnit tuto
kontrolu nejpozději do příštího zasedání ZO, které s uskuteční 6.2.2009.
Zaplacení dluhů p.Šléglové ke konci roku 2008. Nadále zůstávají nedoplatky (Helebrant, Jílek).

ad2.) Rozpočtové opatření č.4
Účetní obce L.Žáková vypracovala rozpočtové opatření č.4, které předložila ke schválení ZO, členové po
projednání rozpočtové opatření (viz příloha č.1)přijalo jednohlasně.
ad3.) Rozpočet na rok 2009
Základem pro sestavení rozpočtu na rok 2009 byly podklady z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
územně samosprávných celků sestavených 31.12.2008 (viz.příloha č.2). Na základě této rozvahy ZO přijalo
vyrovnaný rozpočet na rok 2009 (viz příloha č.3) . Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce dne 31.12.2008
před jeho projednáním ZO dne 16.01.2009. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve
lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání ZO.
Rozpočet obce na rok 2009 zveřejněn na úřední desce dne 31.12.2008
Rozpočet schválen zastupitelstvem dne 16.1.2009
Rozpočet sejmut z úřední desky 17.1.2009

ad4.) Rodáci 2009
Starosta navrhl ZO vytvoření 5členné organizační skupiny . Předseda ing.Kakač, ostatní členové E.Žák,
J.Kalášek, L.Husáková, ing.Kalášek. ZO s tímto návrhem souhlasilo a slovo si vzal ing.Kakač.
Organizační skupina se bude na základě podnětu předsedy pravidelně scházet a projednávat přípravné práce na
zabezpečení akce setkání rodáků

ad5.)

Žádosti občanů

Mgr.Slámová Renata žádost o finanční spoluúčast obce na opravě památky usedlosti č.p.3
ZO předběžně vyslovilo souhlas, požadují doložení rozpočtu celkových nákladů do příštího zasedání ZO.

ZO schvaluje:
Rozpočtové opatření č.4
Rozpočet obce 2009
Žádost R.Slámové

6:0:0
6:0:0
5:0:1

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

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

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

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 6.2.2009
na obecním úřadě v 18.00h

Přítomni : Břenek, Hejtmánek,Husáková, ing.Kalášek, Kalášek, Němcová,Škapa,Žák
Zapisovatel : Kalášek
Ověřovatelé: Hejtmánek,Škapa
Hosté: Dobiáš,Kliment, Máša
Program: 1.) informace starosty
2.) Projektová dokumentace – voda, kanalizace a ČOV
3.) Granty na vodu, kanalizaci a ČOV v r. 2009
4.) Rodáci 2009
5.) Žádosti

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:
- zaslání textu z připravované publikace „Vysočina na dlani“ od Regionální rozvojové agentury
Vysočiny.
- veřejné vyhlášce o veřejném projednání návrhu změny č.I územního plánu obce Javorek
konaného 12.3.2009 od 15.00h na OÚ Javorek
- setkání starostů obcí 18.2.2009 na MěÚ NMNM ohledně zavedení
CZECHPOINT(elektronická komunikace)
- o vypracování žádosti o dotaci na podporu tradičních společenských a kulturních aktivit obcí kraje
Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obce.
- POV –v souladu s odevzdanou žádostí v rámci POV byla ZO předložena cenová nabídka na výměnu
dvou ks oken včetně zednických prací. (firmy: STAVONA Boskovice s.r.o, PKS MONT, a.s.)
- Rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením čp.8
- Rozhodnutí o umístění stavby R.Jílková,J.Žilka
- Rozhodnutí přípojky E-on NN sítě Adámi,Šimon

ad2.)

Projektová dokumentace voda, kanalizace a ČOV
Starosta předal slovo přítomným hostům J.Mášovi a V.Dobiášovi. Členům ZO byly zodpovězeny veškeré
dotazy k předložené dokumentaci včetně technické zprávy. Na základě jednání vyslovilo ZO jednomyslný
souhlas s vypracovanou projektovou dokumentací.

ad3.) Granty na vodu, kanalizaci a ČOV
Zde se ujal slova pan Dobiáš z MěÚ NMNM odbor regionálního rozvoje územního plánování
a stavebního řádu. Na základě dostupných informací, které jsou doposud známy nelze žádat v roce
2009 dotaci na vodu, kanalizaci a ČOV společně pro malé obce pod 2000EO. Doposud zůstává
možnost odevzdání žádosti ve druhém kole k 31.7.2009 vypsané krajem Vysočiny a to bez nákladů
na vodu. Pro nejasnost celkového zůstatku finančních prostředků , které se budou rozdělovat
a pro časovou náročnost ukončení celé akce k 31.12.2009, navrhl p.Dobiáš soustředit síly na
zahájení a vydání stavebního povolení na vodu, kanalizaci a ČOV rozděleně a zúčastnit se nového
kola výběrového řízení vypsaného pravděpodobně k 31.1.2010.

ZO obce vyslovilo jednomyslný souhlas a zároveň souhlasilo s pokračováním spolupráce s firmou
Projekce Máša s.r.o.

ad4.) Rodáci 2009
Vzhledem k nepřítomnosti předsedy organizačního výboru zajišťující přípravné práce k realizaci setkání
rodáků obce Javorek, informoval starosta společně s ostatními členy výboru o termínu konání
stanoveného
na 15.srpna 2009. O předjednání budoucího vydavatele publikací pan Václav Hálek z Veverské Bítýšky.
Kroniky obce Javorka 1-3 byly poslány poštou Doc.PhDr.Řehanovi . Mgr. Václav Víška, Ph.D.
přislíbil odevzdání připravené textové a obrazové dokumentace k 28.2.2009. Na základě jednání E.Žáka
odpověděl L.Pokorný –heraldik následující (Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo, po konzultaci s panem
Žákem zasílám aktuální informace k termínu zasedání podvýboru pro heraldiku. "Vánoční" návštěva Dr. Štarhy se
neuskutečnila a byla přeložena na leden, kdy kolidovala s mým programem. Právě v tomto týdnu mi Dr. Štarha, člen
podvýboru pro heraldiku, sdělil termín jednání tohoto podvýboru-půjde o polovinu dubna. Ve Vašem případě stačí
pouze dotáhnout několik formalit a vlajka Vám bude udělena. Více bych vysvětlil osobně a omlouvám se mnou způsobenou
časovou prodlevu. Dr. Štarha byl tento týden nemocen a proto s ním vše projednám v týdnu od 9. 2. a kromě kompletace
žádosti Vám budu k dispozici, aby se ještě před odesláním žádosti celá věc vysvětlila a
projednala se zastupitelstvem. S pozdravem Ladislav Pokorný heraldik)

ad 5.) Žádosti
R.Slámová a V. Nekvinda žádosti na finanční spolupodílení při obnově a rekonstrukci usedlostí
č.p.3 a č.p.21.

ZO schvaluje:
Na základě cenové nabídky viz příloha č.1 vybrána firma PKS MONT a.s.
Projektová dokumentace od Projekce Máša
Odevzdání žádosti o dotaci na podporu tradičních společenských a kulturních aktivit obcí kraje
Finanční podpora při obnově a rekonstrukci usedlostí č.p.3 a č.p.21

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

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

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

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

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 1.4.2009
na obecním úřadě v 18.00h

Přítomni :
Břenek, Hejtmánek, Husáková, ing.Kalášek, Kalášek, Němcová, Žák.
Zapisovatel : Husáková
Ověřovatelé: Němcová, ing.Kakač
Hosté:
ing.arch.Cacek.
Program: 1.) Změna č.I Územního plánu obce Javorek
2.) Informace starosty
3.) Rodáci 2009
4.) Žádosti

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 předal slovo zástupci odboru regionálního rozvoje a územního plánování a stavebního
řádu NMNM, který podal odborný výklad vypracované změny č.I ÚPO Javorek a po zodpovězení
dotazů ZO přijalo
Usnesení
ZO Javorek vydává změnu č.I ÚPO Javorek formou opatření obecné povahy č.01/2009.
Vypracovaná změna č.I ÚPO Javorek bude zveřejněna na úřední desce obce Javorek
(www.e-deska.cz/javorek)

ad2.) Starosta informoval přítomné o:
-

-

-

rozhodnutí správy CHKO Žďárské Vrchy o souhlasu s vyhrazením tábořiště na pozemcích
par.č.632/3,632/4 v kú Javorek pro M.Mertlíkovou vedoucí pionýrské skupiny NMNM.
uvědomění o zahájení řízení R.Jílkové a J.Žilkovi z odboru Životního prostředí NMNM k povolení
stavby studny a odběru vody na par.č.170/1.
první výzvě k odstranění nedostatků k stavebnímu povolení ke stavbě vodovodu, kanalizace a ČOV
v obci : - výpočet ročních bilancí u kvalitativních ukazatelů znečištění atd. viz dopis
odboru životního prostředí č.j. NUNMNM/12785/2009/2.
vyrozumění o poskytnutí finanční dotace na akci setkání rodáků k 650. výročí založení obce z
KÚ kraje Vysočiny odboru kultury a památkové péče.
uskutečnění školení starostů 7.4.2009 k volbám do Evropského parlamentu na 5. a 6.června 2009.
sepsání smlouvy o výměně oken firmou PKS Mont., a.s., proběhla demontáž a zednické práce
včetně zabudování nových oken a po zaschnutí opravených omítek proběhlo i vymalování celé
místnosti obecního úřadu.
zásahové obleky pro SDH Javorek budou předány 7.4.2009 ve Žďáře n.S. na HZS kraje Vysočiny.
uskutečnění kontroly hospodaření obce za rok 2008 dne 21.4.2009 na obecním úřadě.

ad3.) Rodáci 2009
Po dohodě s Mgr.Václavem Víškou Ph.D. se uskuteční změna autora připravované publikace
k výročí obce. Novým autorem se stal Doc.PhDr. Vladimír Řehan, který naváže na již rozpracované
dílo předchozího autora a doplní jej o historické souvislosti.V přípravném období ZO na příštím
zasedání projedná otázku uprav vzhledu celé obce k výročí.

ad4.)

Žádosti
Manželé Jirčíkovi na odprodej části obecního pozemku v kú Javorek č.330/1 za účelem stavby
RD k trvalému bydlení v obci Javorek.
Manželé Kubálkovi na odprodej obecního pozemku za účelem realizace stavby RD k trvalému
bydlení v obci Javorek
ZO obě žádosti projednalo a vzhledem k povinnosti vypracování urbanistické studie na lokalitách
č. 2 a 3 může obec odprodávat pozemky až po jejím schválení.

ZO schvaluje:
Usnesení č.01 /2009 k změně č.I ÚPO Javorek

8:0:0

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

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

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

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 1.5. 2009
na obecním úřadě v 18.00h

Přítomni :
Břenek, Hejtmánek, Husáková, ing.Kalášek, Kalášek, ing.Kakač Žák,
Zapisovatel : Husáková
Ověřovatelé: Kalášek, Hejtmánek
Hosté:
Chrást, Jirčíková, Kulhavý
Program: 1.) Informace starosty
2.) Rodáci 2009
3.) Žádosti
4.) 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. Starosta navrhl vzhledem k žádosti a osobní
účasti pana Kulhavého změnu programu s tím, aby byl jako první projednány žádosti občanů. Nikdo
z přítomným neměl námitek. Program byl přijat 7 hlasy.

ad.3.) Starosta předal slovo panu Kulhavému (Františky 103 53943 Krouná), který přednesl žádost za
svého syna Z.Kulhavého na odkup stavební parcely obce pozemku k výstavbě RD v obci. Členům ZO
podal vysvětlení k předložené výkresové dokumentaci k výstavbě RD. ZO po projednání žádosti se
rozhodlo prozatím vyčkat, neboť není doposud schválena urbanistická studie pro výstavbu nových
rodinných domů na příslušné lokalitě ploch č. 2 a 3 změny č. 1 UPO Javorek.ZO také doposud nemá
stanovené podmínky pro prodej nově vzniklých stavebních parcel v dané lokalitě, čeká se na
geometrické zaměření a schválení urbanistické studie od CHKO Žďárské Vrchy a MÚ NMNM.

ad1.) Starosta informoval přítomné o:
-

Stavu jednání ke schválení vypracované urbanistické studii od pana akad. arch.Petra
Lechnera s agenturou ochrany přírody a krajiny Správy CHKO Žďárské Vrchy.
Probíhající společné výstavě Česko – Rakousko v době od 18.4.09 do 1.11.09
„Dolnorakouská zemská výstava 2009“
Smlouvě o poskytnutí dotace na „Setkání rodáků k 650.výročí založení obce“
Proběhlém společném jednání se zástupci firmy Alerion (Tomáš Pokorný) za obce starosta a
E.Žák, pan Žák pokračoval v jednání se zástupci firmy Alerion ohledně nabídky na
vyhotovení znaku, vlajky obce dle návrhů zaslaných na parlament ČR. Pan Žák podal ZO
ústní sdělení o cenové nabídce od této firmy za vyhovení znaku a vlajky obce. ZO se
usneslo o odkladu rozhodnutí v této záležitosti.

ad2.) Rodáci 2009
Starosta informoval ZO o vyřízení změny podmínek smlouvy na publikaci v rámci dotačního
titulu „Edice Vysočiny“. Fakturace by měla proběhnout do 30.6.2009 a vyvázání knih s odevzdáním
patřičných počtů ks výtisků na kraj Vysočina 31.7.2009

ZO schvaluje:
Smlouva o poskytnutí dotace na „Setkání rodáků k 650.výročí založení obce“

7: 0 : 0

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

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

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

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 12.6.2009
na obecním úřadě ve 20.00h

Přítomni :
Břenek, Hejtmánek, Husáková, , ing.Kakač, ing.Kalášek, Němcová, Žák.
Zapisovatel : Husáková
Ověřovatelé: Břenek, ing.Kakač
Hosté:
Jirčíkovi, Štětka
Program: 1.) Informace starosty
2.) Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2008
3.) Rodáci 2009
4.) Žádosti
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 přítomné o:
-

-

-

-

proběhlých volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 5.-6.6.2009. Ze 76 voličů
volilo 29 voličů, volební účast 38.6%. ODS-15 hlasů, ČSSD - 4hlasy, SZ -1 hlas, KDÚČSL – 2hlasy,
VV – 2hlasy a KSČM -5hlasů.
možnosti nahlédnutí na daně z nemovitostí do 1.7.2009 v zasedací mistnosti OÚ Javorek.
poskytnutí podpory z POV Vysočiny na opravu objektu obecního úřadu II.etapa. Podpora činí 51,5%
z celkových nákladů na projekt, které činí 260.202, --Kč.
poskytnutí dotace na údržbu veřejné zeleně sečení veřejných prostranství v průjezdných úsecích obcí
podél silnic II a III třídy. Dotace 100% z vyčíslení požadované dotace (2.800,--Kč).
oznámení o přerušení dodávky el. Energie ve dni 25.6.2009 od 10.30 -15.00h.
oznámení od MěÚ NMNM odbor dopravy o krátkodové uzavírce silnic ve dnech 6.8.2009 v době
od 6h – 18h z důvodu pořádání 13.ročníku etapového závodu mužů Vysočina 2009.
oznámení od Pozemkového fondu ČR o zamýšleném převodu zemědělských a lesních pozemků
z vlastnictví státu na jiné osoby.
MěÚ NMNM odbor regionálního rozvoje územního plánování a stavebního řádu:
1. zahájení územního řízení elektrické kabelové přípojky na novostavbu RD na par.č.330/1, 330/3,
330/5, 330/6, 702 v kú Javorek.
2. kolaudační souhlas s užíváním stavby el.kabelové přípojky na novostavbu RD na par.č.
330/1,330/3,330/5,330/6,702 v kú Javorek
3. MěÚ NMNM odbor životního prostředí – vyrozumění spojení řízení k nakládání s podzemními
vodami se stavebním řízením na stavbu této studny manželů Adamiových.
o proběhlém společném projednávání urbanistické studie ploch č.2a 3 dle změny č.I ÚPO obce Javorek.
Ze strany CHKO došlo k odsouhlasení vypracované urbanistické studie od arch.Petra Lechnera. Probíhá
geometrické zaměření v terénu v dané lokalitě a současně zpracování geometrického plánu na oddělení
stavebních míst v kú Javorek (dodavatel ing.Vojta)
provedení rozboru zdrojů pitné vody ze studní 1a2 starého družstevního vodovodního řádu. Viz příloha
č.1 protokol rozboru.
doporučení podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR Poslanecké sněmovny,
aby obci Javorek byly symboly v navrhované podobě uděleny předsedou Poslanecké sněmovny.

ad.2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008
Přezkoumání hospodaření za rok 2008 bylo provedeno dne 13.11.2008 jako dílčí přezkoumání a dne
21.4.2009 jako závěrečné přezkoumání na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.420/2004Sb.
Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání Helena Vaníčková, Dis. z KÚ kraje
Vysočina odbor kontroly. Výsledek přezkoumání hospodaření obce Javorek za rok 2008 – nebyly zjištěny
chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které byly již napraveny,
viz příloha č.2. ZO projednalo a chválilo závěrečný účet obce Javorek za rok 2008 bez výhrad příloha č.3.

ad3.) Rodáci 2009
Publikace v rámci dotačního programu Edice Vysočiny VI je vytištěna v arších a je připravována
k vazbě. Do 14dnů by měla být kniha vyvázána, vyfakturována a dopravena na obecní úřad. ZO
projednalo případný možný kulturní program na Rodáci 2009.

ad4.)

Žádosti
Žádost M.Škapa o koupi obecního pozemku – ústně.

ZO schvaluje:
Smlouvu POVV
7:0:0
Smlouvu na údržbu veřejné zeleně silnic II a IIItř.
7:0:0
Závěrečný účet obce Javorek za rok 2008 bez výhrad 7 : 0 : 0

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

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

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

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 3.7.2009
na obecním úřadě ve 20.00h

Přítomni : Břenek, Hejtmánek,Husáková,ing.Kakač, ing.Kalášek, Kalášek, Němcová, Škapa,Žák
Zapisovatel : Husáková
Ověřovatelé: Němcová, Škapa
Hosté: Jirčíkovi, Štětka , Kubálkovi.
Program: 1.) informace starosty
2.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008
3.) Rodáci 2009
4.) Žádosti občanů
5.) Různé

Starosta přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 9 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 9 hlasy.
ad1.)

Starosta informoval o:
- o slavnostním předání dekretu k udělení znaku a vlajky obci předsedou Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky panem Miloslavem Vlčkem. Slavnostní akt se uskutečnil 2.7.2009 ve
14h v budově Parlamentu ČR,přítomni místostarosta L.Husáková,ing.Kakač, J.Kalášek a E.Žák.
- vytýčení parcel v terénu ing.Vojtou na lokalitě č.2 a3 dle ÚPO
- Oznámení zahájení stavebního řízení J.Žilka a R.Jílková –příjezdová komunikace včetně
přemostění toku pro novostavbu RD.
- Rozhodnutí vydání povolení k nakládání s podzemními vodami J.Šimonovi.
- Rozhodnutí vydání povolení k nakládání s podzemními vodami R.Adámi a V.Adámiová.
- Kolaudačním souhlasu s užíváním stavby elektrické kabelové přípojky pro novostavbu RD
na par.č. 330/1.
- oznámení přerušení dodávky el.energie E-on ČR dne 25.6.2009.
- zaslané dokumentaci pro územní řízení na stavbu RD na par.č.st. 13 kú Javorek
ing.Zuzana Vacková.
- Možnosti získání dotace na lavičky v blízkosti turistických cest z Fondu Vysočiny ve
spolupráci s Novým Městem na Mor.

ad2.) Pozemky k výstavbě RD
ad4.)
Žádosti
Žádosti na odprodej pozemku na výstavby RD manželů Kubálkových a M.Škapy.
ZO po představení a ujasnění si záměru manželů Kubálkových a M. Škapy se rozhodlo zasedat bez
přítomnosti veřejnosti. Výsledkem tohoto jednání bylo stanovení ceny pozemku pro žadatele a
to 50Kč/m2. ZO se tímto usnáší o uskutečnění záměru prodeje obecních pozemků v lokalitě
č. a3 dle změny č.I ÚPO Javorek, které jsou určeny k výstavbě RD v obci. Záměr bude
zvěřejněn v souladu s § 39odst.1 zákona č.128/200Sb. Žadatelé mimo stanovenou cenu uhradí
náklady na geometrický plán, projektovou dokumentaci zastavovací studie. Tyto náklady budou
rozpočteny na m2 nově vzniklých par.č.

ad3.) Rodáci 2009
Obec má již 300ks výtisků publikace Javorek historie vzpomínky souvislosti, zbývá dodání
DVD nosičů, které jsou nedílnou součástí těchto knih.(Škácha, ing.Kakač)
Pro zamýšlené setkání požaduje kronikář obce vyzvednutí kronik z Moravského zemského
archivu, okresní archiv Žďár nad Sáz. a to obecní kroniky I. díl 1923-1946, II.díl 1972-1980.
(zajistí starosta). ZO se sejde ještě 31.7.2009 s veřejností k zajištění průběhu akce.

ZO schvaluje:
Záměr prodeje obecních pozemků v lokalitě č.2a3
Zapojení se do společné žádosti na lavičky

9 : 0: 0
9 : 0: 0

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

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

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

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 18.09.2009
na obecním úřadě v 20.00h
Přítomni: Břenek, Hejtmánek, ing.Kalášek, Kalášek, ing.Kakač, Husáková, Němcová ,Škapa, Žák
Hosté:
ing.Tomáš Krojcr
Zapisovatel : Husáková
Ověřovatelé: Kalášek, Hejtmánek

Program: 1.) informace starosty
2.) rozpočtové opatření č.1 a 2
3.) Operační program životního prostředí (OPŽP)
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.
Dále Přivítal hosta pana ing.Tomáše Krojcra,
který si převzal slovo a informoval ZO o možnostech uplatnění dotace v rámci OPŽP z grantu SFŽP
(státní fond životního prostředí). Na základě jeho předloženého materiálu viz příloha č.1 Evropský
fond pro regionální rozvoj“Vodovod kanalizace a ČOV v obci Javorek“.
ZO si vzalo čas na rozmyšlenou do příštího zasedání ZO, kde rozhodne se o další spolupráci.

ad1.)
-

-

Starosta informoval o:
Doručení rozhodnutí na změnu územního rozhodnutí o umístění stavby vodovodu v obci Javorek
napojený na dvě stávající studny včetně vodojemu , kanalizace a ČOV s příjezdovou komunikací a
el. a vodo. přípojkou
Upozornění vlastníků na ořez dřevin ohrožující bezpečný provoz zařízení distribuční soustavy.
Souhlasu s provedením ohlášení stavby manželů Adámiových z Mukařova.
Rozhodnutí o umístění stavby ele.kabelové přípojky pro novostavbu RD na par.č. 330/1 v kú Javorek.
Souhlas na umístění venkovní el.přípojky na par.č. 673/1.
Oznámení o zamýšleném převodu Pozemkového fondu ČR par.č 720 kú Javorek.
Oznámení o registraci škodní události u pojišťovny(HVP) na poškozené okapy domu č. 11
Umístění putujícího kontejneru na elektrozařízení na návsi ve dnech 18-21.9.2009
Oznámení o provedení dílčího přezkoumání hospodaření obce Finančním odborem KÚ Vysočina ve
dnech 29.9.2009 na obecním úřadě.
Pokračujících jednáních na uskutečnění záměru prodeje obecních pozemků k výstavbě RD v lokalitě
určené k výstavbě dle změny č.I ÚPO Javorek.

ad2.) Rozpočtové opatření
Starosta informoval ZO o předloženém rozpočtovém opatření č.1 a 2 , které předkládá ke schválení na
základě vypracovaného návrhu účetní L.Žákové viz příloha č. 2

ad3.) OPŽP v úvodu

ad4.)

Žádosti
- manželů Vrabcových na odprodej části pozemku par.č. 632/1 o výměře cca 100 m2.
- M.Helebranta na opravu střešního okna (popřípadě výměna) u domu č. 11
- MŠ Daňkovice žádost o finanční příspěvek na chod MŠ.

Zastupitelstvo schvaluje:
Rozpočtové opatření č.1 a 2
Příspěvek MŠ Daňkovice ve výši 3tis.Kč

9:0:0
8:0:1

Zastupitelstvo ukládá:
Starosta vstoupí do jednání se společností Mott MacDonald na nabídku vypracování fin.analýzy na
projekt “Vodovod kanalizace a ČOV v obci Javorek“. Výsledek přednese na následujícím zasedání.
Stavební komise se sejde na par.č. 632/1 k vyjádření žádosti na odprodej části pozemku,kteří
žadatelé mají vyznačen kolíky.

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

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

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

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 2.10.2009
na obecním úřadě v 20.00h

Přítomni : Břenek, Hejtmánek ,ing.Kalášek, Kalášek, Němcová, Škapa, Žák.
.
Zapisovatel : Kalášek
Ověřovatelé: Břenek,Škapa

Program: 1.) informace starosty
2.) Operační program Životní prostředí
3.) Žádosti občanů – prodej obecních pozemků
4.) 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:
- situaci na pozemku par.č.632/1 manželů Vrabcových-žádost o koupi.
- navýšení pojištění elektrozařízení v místnosti OÚ Javorek u HVP.
- proběhnutí dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2009, zápis zatím nebyl doručen,
s výsledkem zastupitelé budou seznámeni na příštím zasedání.
- nabídce zpracování finanční analýzy firmou Mott MacDonald k uplatnění žádosti o podporu v rámci
prioritní osy 1 MŽP.
- z minula upřesnění rozdělení upomínkových předmětů „Setkání rodáků a přátel Javorka“.
Z diskuse členů ZO bylo přijato rozhodnutí, že pan M. Škapa zajistí doručení upomínkových
předmětů těm, kteří doposud neobdrželi.

ad2.) Operační program Životního prostředí (OPŽP)
MŽP ČR vyhlásilo prostřednictvím SFŽP ČR XIII.výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory
v rámci OPŽP. Žádosti jsou přijímány od 2.11.2009 do 5.l.2010. Všechny závazné dokument jsou
k dispozici na internetových stránkách OPŽP (www.opzp.cz)
Snahou starosty bylo k objasnění podmínek a k vyhodnocení reálných možností obce získat co nejvíce
informací pro členy ZO, kteří byly již s danou problematikou seznámeni na minulém zasedání. Všichni
členové ZO požadovali ještě k výslednému rozhodnutí účast pana Dobiáše z Daňkovic, který účast přislíbil,
ale z rodinných důvodů se omluvil. Starosta domluví setkání na jiný možný termín.

ad3.) Žádosti občanů – prodej obecních pozemků
Manželé Jirčíkovi předložili návrh kupní smlouvy , ZO bylo seznámeno s jejím obsahem a na základě
doporučení společně s paní Jirčíkovou byl text v některých pasážích upraven. ZO souhlasí s takto upravenou
smlouvou a souhlasí i s uskutečněním prodeje, který zajistí starosta obce.

Zastupitelstvo schvaluje:
Uskutečnění prodeje obecního pozemku par.č. 330/12 manželům Jurčíkovým

7:0 :0

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

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

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

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 9.10.2009
na obecním úřadě v 20.00h

Přítomni :

Břenek, Hejtmánek ,ing.Kalášek, Kalášek,ing.Kakač, Husáková, Němcová, Škapa,
Žák.
Zapisovatel : Husáková
Ověřovatelé: ing,Kakač, Němcová.
Host: Vladimír Dobiáš , účetní L.Žáková.

Program: 1.) Operační program Životní prostředí
Starosta přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 9 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 9 hlasy.
ad1.)

Starosta v úvodu přítomným shrnul vše co bylo uskutečněno k řešení vodovodu kanalizace a ČOV
v obci. Poté předal slovo panu Vladimíru Dobiášovi, který je zaměstnancem MěÚ NMNM , jeho
pracovní náplní je regionální rozvoj, dotace a granty. Pan Dobiáš se snažil všem přítomným co nejvíce
vysvětlit danou problematiku z jeho pohledu a zároveň zodpověděl všechny dotazy. Doporučil provést
přítomné účetní vyhotovit rozbor finančních prostředků obce k zajištění možnosti čerpání finančního úvěru.
ZO poté rozhodlo o podání žádosti v rámci dotačních titulů kraje Vysočina(„odvádění a čištění odpadních
vod“), kde je možné žádat na kanalizaci a ČOV. Je tedy nutné zajistit stavební povolení k této akci
s nabytím právní moci a odevzdání žádosti nejpozději do 31.1.2010(zajistí starosta). ZO souhlasí se
spoluprací Projekce Máša,s.r.o., neboť je potřeba stávající projekt upravit dle podmínek grantu kraje
Vysočina.

Zastupitelstvo schvaluje:
Vypracování žádosti v rámci dotačního titulu kraje Vysočina v roce 2010

9:0 :0

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

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

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

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 6. 11. 2009
na obecním úřadě v 19.00h
Přítomni: Břenek, ing.Kalášek, Kalášek, Kakač, Němcová, Žák,
Omluveni: Husáková
Zapisovatel : Kalášek
Ověřovatelé: Břenek, Kakač
Program: 1.) Informace starosty
2.) Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
3.) Zimní údržba vozovek na rok 2009 -2010
4.) Různé
ad1.)

Starosta přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 6 z 9,
tzn. zastupitelstvo se může usnášet. Jmenoval zapisovatele 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 6 hlasy.
Informace starosty o:
- z minulého zasedání ZO měl starosta za úkol uskutečnit všechny potřebné kroky k zahájení
stavebního řízení kanalizace ČOV v obci Javorek. Za tímto účelem se uskutečnila společná
schůzka s projekcí Máša a konzultanta p .Dobiáše. Účelem bylo upravit projektovou
dokumentaci a upřesnit si již platná stávájící vyjádření k územnímu řízení na vodovod a
kanalizaci ČOV, která jsou zároveň i platným vyjádřením ke stavebnímu řízení. Bylo
zjištěno, že musí být nově získána souhlasná stanoviska SUS kraje Vysočina, povodí
Moravy, krajská HS a stanovisko odboru ŽP Městského úřadu. K 9.11.2009 je přislíbeno ze
strany MěÚ odboru vodního hospodářství (RNDr. Marie Švestková) započetí zahájení
správního řízení obálkovou metodou k vyjádření stavebního povolení kanalizace ČOV
v obci Javorek, pokud budou všechna souhlasná stanoviska vlastníků pozemků platná.
- Uskutečnění prodeje pozemku manželům Jurčíkovým. Je připravována Kupní smlouva
manželů Kubálkových, která bude pravděpodobně předložena ke kontrole a schválení ZO.
- Jednání s M.Škapou, byly poskytnuty potřebné podklady k sepsání kupní smlouvy.
- Oznámení Pozemkového fondu o záměru prodeje pozemku par.č. PK 455,dražbou
uskutečněnou dne 12.11.2009 v Jihlavě.
- Zaslání územního souhlasu k výstavbě kamenné opěrné zdi žadatele R.Husáka.
- Obdržení 10ks publikace „Vysočina na dlani“.
- Možnosti vydání obecně závazné vyhlášky(OZV) upravující sazby daně z nemovitostí.
- Stavu a řešení střešního okna v obecním bytě. Nabídky na výměnu stávajícího okna za jiné
od p.Pečinky a p.Procházky.

ad2.) Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
Krajským úřadem kraje Vysočina byla uskutečněna dne 29.09.2009 dílčí kontrola v souladu
se zákonem č.420/2004Sb. o přezkoumání hospodaření …. Přezkoumáno období od 1.1.2009 do
31.8.2009, dílčí přezkoumání vykonaly: Hana Sobotková a Helena Vaníčková Dis.(KúkV odboru
kontroly) za přítomnosti místostarostky L.Husákové.
Výsledek dílčího přezkoumání :
-evidence majetku byla vedena nedostatečně, nepřehledná a nebyla rozdělena dle jednotlivých druhů
majetku.
- příjmy a výdaje pokladny nebyly účtovány v okamžiku v jejich uskutečnění, ale až v okamžiku na
základě bankovního výpisu.
- podílové listy v majetku obce byly chybně zaúčtovány a o změně reálné hodnoty PL obec
neúčtovala na vrub či v prospěch účtu.
- účetnictví nebylo vedeno tak, aby účetní závěrka sestavena na jeho základě podávala věrný a
poctivý obraz.

Celé znění zápisu viz příloha č.1
ZO bylo seznámeno s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2009, zápis z dílčího
přezkoumání hospodaření projednalo a uložilo účetní obce L.Žákové k 30.11.2009 zjištěné
nedostatky odstranit.
ad3.) Zimní údržba vozovek na rok 2009 -2010
ZO souhlasilo s jednáním a sepsáním smlouvy se ZD Sněžné na prohrnování vozovek v obci
zimním období 2009-2010 –zajistí starosta.
ad4.)

Různé
Dne 11.12.2009 se uskuteční vymetání komínů v obci.
Upozornění na případnou chybu tisku v knize vydané k výročí a setkání rodáků.
Příprava vánočního stromu na obci.

Zastupitelstvo schvaluje:
Výměna střešního okna p.Pečinkou na obecním bytě
Nevydání OZV upravující daň z nemovitosti

Ověřovatelé

………………………………
………………………………

6:0:0
6:0:0

starosta obce………………………………

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 04.12.2009
na obecním úřadě v 19.00h

Přítomni : Břenek, Hejtmánek,ing.Kakač, ing.Kalášek, Němcová, Škapa, Husáková, Žák.
Zapisovatel : ing.Kakač
Ověřovatelé: Hejtmánek, Škapa
Program: 1.) informace starosty
2.) Zpráva o čerpání rozpočtu, rozpočtové opatření č.3
3.) Rozpočtové provizorium pro r.2010
4.) Inventarizace majetku obce k 31.12.2009
5.) Různé

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:
- pokračujících krocích o zabezpečení vydání stavebního povolení na splaškovou kanalizaci a ČOV
Javorek (jednání s příslušnými orgány a projektantem).
- dohodě s ing.Janou Veselou na zajištění výběrového řízení na splaškovou kanalizaci a ČOV v obci.
ZO rozhodlo , že v rámci výběrového řízení doporučuje ing.Veselé k písemnému kontaktu
s těmito firmami (Stylstav s.r.o., AQUASYS spol. s r.o., SVOBSTAV s.r.o, JCZ, s.r.o,
Dostál, Žďárská stavební společnost s.r.o.,)
- proběhne vymetání komínů v obci 11.12.2009.

ad2.) Zpráva o čerpání rozpočtu, rozpočtové opatření č.3
Ke dni zasedání ZO obdržel starosta osobně písemnou výpověď účetní L.Žákové k 31.1.2010. Účetní obce
nebyla na zasedání ZO přítomna, proto byly členové ZO pouze seznámeni s rozpočtovým opatřením a se stavem
čerpání rozpočtu obce za rok 2009. Na příštím zasedání budou oba body projednány za nutné přítomnosti
L.Žákové.
ad3.) Rozpočtové provizorium pro r.2010
ZO doporučuje ke schválení rozpočtové provizorium pro rok 2010 s tím, že bude v roce 2010 čerpána max.1/12
skutečnosti roku 2009 měsíčně(bez investičních výdajů) do doby schválení definitivního rozpočtu na rok 2010
ad4.) Inventarizace majetku obce k 31.12.2009
Starosta obce ukládá provedení inventarizace majetku obce. K tomuto účelu jmenuje inventarizační komisi ve
složení : ing.Kakač, J.Kalášek, H. Němcová.

ad5.)

Různé
Starosta za úkol zajistit novou účetní pro obec.
Žádosti občanů

Mgr.Slámová Renata žádost o finanční spoluúčast obce na opravě památky usedlosti č.p.3
ZO předběžně vyslovilo souhlas, požaduje doložení rozpočtu celkových nákladů do příštího zasedání ZO.

ZO schvaluje:
Rozpočtové opatření č.3
Rozpočtové provizorium obce 2009
Žádost R.Slámové
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