Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Javorek ze
dne 1.11. 2018 na obecním úřadě v 19:00 hodin.
Přítomni: Škapa, Jirčíková, Hejtmánek, P.Žák, Kakač, Jílková, Forchtsam,
Omluveni: Forchtsamová
Zapisovatel: Jirčíková
Ověřovatelé: Hejtmanek, Forchtsam
Hosté: Štětka, J. Škapa, Teplá
Program:
1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé
2. Informace – plnění úkolů
3. Vodovod
4. Návrh rozpočtu na rok 2019
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. Starosta dal hlasovat o osobě zapisovatele (Jirčíková), ověřovatele (Hejtmánek, Forchtsam)
programu. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními.
1. hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0
8: 0: 0
ad 2) Informace – plnění úkolů
- Vladimír Řehan a kolektiv připravil pro rok 2019 nový kalendář obce Javorek, který je za cenu
80,- Kč k zakoupení v místním obchodě se smíšeným zbožím – starosta poděkoval všem co se na
realizaci podíleli
- Jitka Jílková vytvoří PF 2019 pro občany obce Javorek
- v sobotu dne 8. 12. 2018 proběhne rozsvěcení vánočního stromečku, bude připraveno malé
občerstvení
- ČOV je v provozu 8 let, technologie přestávají sloužit, je více práce s obsluhou. Obec bude nucena
investovat větší finanční částku na opravu a obnovu ČOV. Finanční prostředky, které obec ročně
vybere od občanů na poplatcích nepokryjí náklady spojené s provozem a údržbou čističky. Nyní
vypomáhá s údržbou Petr Žák. Oprava ČOV je nutná.
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podal na obec Javorek žalobu pro nevydání
pozemků, které požadují vrátit do vlastnictví státu. V tomto sporu nás zastupuje JUDr. Havlíková,
která zná problematiku a ve stejném sporu zastupovala obec Daňkovice.
- dne 13.12. 2018 proběhne kontrola z OSSZ a z ÚP ve Žďáře nad Sázavou
- výhledově budou od 1.1.2020 s rozvojem odpadového hospodářství instalovány v obci další
nádoby na odpad
- prostor kontejneru na komunální odpad je dlouhodobě monitorován (viz informační tabule) a je
pořízena fotodokumentace, zastupitelstvo bylo seznámeno s fotodokumentací.
ad3) Vodovod
- v posledních 14-ti dnech problém s nedostatkem vody vlivem velkého sucha. Proběhla oprava,
kterou zajistili p. Husák, M. Forchtsam, M. Škapa. Operativně musela být přistavena cisterna s
vodou, aby se doplnila voda do vodojemu. Situace s vodou byla monitorována z důvodu zjištění

příčiny úniku vody. K úniku došlo vlivem špatného hospodaření s vodou – nebyla zjištěna žádná
závada.
- v roce 2019 bude s největší pravděpodobností poskytnuta dotace na odradonovací zařízení ve
vodojemu
- probíhají další práce na dokončení vodovodní sítě – mírné zdržení kvůli technickým potížím
- do 31. 3 2019 budou všechny nemovitosti osazeny vodoměry.
- pan Štětka se v souvislosti s nedostatkem vody ve vodojemu dotazuje na možnost zbudovat
hloubkové vrty. Starosta sděluje, že o této možnosti ví, je třeba sehnat finanční prostředky (cca
500 000,-Kč)
ad4) Návrh rozpočtu na rok 2019
- návrh rozpočtu na rok 2019 bude schválen do konce tohoto roku. Rozpočet obce je Přebytkový. Je
třeba předložit návrhy na další investice.
- v roce 2019 je předpoklad poskytnutí dotace na opravu vodní nádrže (80% dotace)
ad5) Pozemky
- pozemek pana Nekvindy za čekárnou je stále v jednání
- na pozemku pana Kaláška bude zřízeno na užívání jeho pozemku obci na období 10 let věcné
břemeno
- manžele Bartesovi navrhují směnu pozemků s obcí a za to požadují, aby jim obec zřídila k jejich
nemovitosti kanalizační přípojku
ad6) Žádosti
Miroslav Škapa žádá o možnost zapojení vedení splaškové kanalizace na kanalizační řád kvůli
povrchovým úpravám na svém pozemku s tím, že toto vedení nebude zatím využíváno. Předložil k
nahlédnutí projektovou dokumentaci pozemku 330/9.
2. hlasování
ZO schvaluje : 7:0:1
7:0:1
ad7) Různé
- starosta informuje o opatření, kterým může disponovat s finančními prostředky obce do 100 tisíc
na straně výdajů a neomezeně na straně příjmů.
Starosta dává hlasovat. Zastupitelstvo obce schvaluje starostovi obce pravomoc schvalovat
rozpočtové opatření do 100 000,- Kč na straně výdajů a neomezeně na straně příjmů.
3. hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0
8:0:0
- proběhla kontrola veřejných prostorů s ohledem na směrnice BOZP – do konce ledna 2019 budou
obecní prostory označeny dle směrnic BOZP
- p. Žák se dotazuje na zprovoznění obecní rozhlasu. Starosta informuje, že rozhlas bude
zprovozněn v prvním pololetí 2019
Ověřovatelé: V. Hejtmánek, O. Forchtsam, Dis.
Bc. Miroslav Škapa
Starosta obce Javorek
Zápis vyhotoven dne: 10.12.2018

