Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne
28.9.2018 na obecním úřadě v 19,00 hodin.
Přítomni: Škapa, P. Žák, Dostálová, Hejtmánek, Jirčík, Jirčíková, Dobiáš, Kakač
Omluveni: Forchtsamová
Zapisovatel: Jirčíková
Ověřovatelé: Dostálová, Jirčík
Hosté: Štětka Jiří, Štětka David, Žilka, Škapa Josef, Škapová Věra, Teplý
Program:
1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé
2. Informace – plnění úkolů
3. Vodovod
4. Dotace
5. Pozemky
6. Žádosti
7. 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. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními.
Starosta dal hlasovat o osobě zapisovatele (Jirčíková), ověřovatele (Šárka Dostálová,
Michael Jirčík) programu.
1.hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0

8 :0:0

ad2) Informace – plnění úkolů
- na ČOV proběhla revize elektroinstalace - bez závad, probíhá vývoz kalů z nemovitostí
mimo řád, v roce 2019 se musí koupit nové míchadlo. Rozbory jsou v pořádku.
- ve dnech 5. a 6. 10. 2018 proběhnou volby do zastupitelstev obcí
- KÚ Kraje Vysočina proběhl dílčí audit hospodaření obce. Nebyly zjištěny žádné závady.
- bylo dokončeno asfaltování místních komunikací, byly opraveny rozbité komunikace.
-osazení nových světel veřejného osvětlení – testuje se výkon- svítivost
- Tomáš Šlégl měl úraz ruky (nepracovní) a je v pracovní neschopnosti. Pracovní poměr u
obce má do konce měsíce října 2018.
ad3) Vodovod
- stavební práce proběhly, je problém s plněním dokončovacích prací
- 28.9.2018 byl kontrolní den, všechny nedostatky budou řešeny
- proběhlo připojení občanů na nový řád, víc jak polovina občanů obce Javorek je
připojená
- starý vodovodní řád se bude postupně uzavírat)
- dne 15.10.2018 proběhne kontrolní odběr vody na množství radonu. Poté se rozhodne,
zda bude obec úspěšná při žádosti o dotaci od SUJB na odradonovací zařízení (výše
dotace je až 1 500 000 korun)
- proběhlo čištění nádrže ve vodojemu – nádrž je bez závad

ad4) Dotace
- POV - dotace byla podána, schválena a prostavěna (oprava místních komunikací)
- na rozvoj vesnice – podána, schválena a prostavěna (asfalt od kontejnerů po
bramborárnu)
- na provoz venkovské prodejny – podána, schválena (úhrada elektrické energie)
- na nákup nádob na odpady – nyní probíhá závěrečné vyúčtování, vše proinvestováno
ad5) Pozemky
- problematickým úsekem je cesta od OÚ 57 k nemovitosti manželů Bartesových.
Současná komunikace je částečně na pozemcích p. Vlastimila Kaláška a manželů
Bartesových. Vše je v jednání. Pan Vlastimil Kalášek navrhl zřídit na užívání jeho
pozemku na období 10 let věcné břemeno. Manžele Bartesovi, kterým část pozemku
zasahuje do cesty chtějí, aby se věc vyřešila ve prospěch všech. Také stále v řešení.
Probíhá vytyčení hranic.
- proběhlo jednání s panem Vladimírem Nekvindou, který vlastní pozemek za čekárnou.
Pan Nekvinda je nakloněn k tomu, že tento pozemek odprodá obci.
- pozemek manželů Žilkových je stále v řešení
ad6) Žádosti
ad7) Různé
-starosta obce předkládá a informuje o rozpočtovém opatření č. 12. Zastupitelstvo se
s opatřením seznámilo a bere na vědomí.
Starosta dává hlasovat o schválení rozpočtového opatření.
2.hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0

8 :0:0

- ovocné stromy, které byly zasázeny cca polovina uschla
- nové zastupitelstvo bude moci podat žádost o dotaci na obnovu požární nádrže v obci
Projektová dokumentace je podána na Městském úřadu Nové Město na Moravě.
- v létě byl nedostatek vody. Závada na vodovodním řádu nebyla zjištěna. Je třeba šetřit
vodou.
- oprava hospodářské budovy bývalé porodny prasat – úkol pro nové zastupitelstvo
- bylo by prospěšné postavit obecní byt v obci Javorku – obec nevlastní žádný pozemek
Starosta na závěr zhodnotil uplynulé volební období. Poděkoval zastupitelstvu, paní účetní,
panu Teplému za odvedenou práci a všem kteří v uplynulých 4 letech s obcí spolupracovali.
Ověřovatelé: Dostálová Šárka, Jirčík Michael

Bc. Miroslav Škapa
starosta obce Javorek
zápis vyhotoven dne 1. 10. 2018

