
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 

27.12. 2018 na obecním úřadě v 19:00 hodin. 
 
Přítomni: Škapa, Hejtmánek, Řehan, P. Žák, Kakač, Jílková, Forchtsamová, O.Forchtsam, Jirčíková 

Omluveni: nikdo 

Zapisovatel: Jirčíková 

Ověřovatelé: Řehan, Forchtsamová 

Hosté: Štětka 

 

Program: 

1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé 

2. Informace – plnění úkolů 

3. Návrh rozpočtu na rok 2019, rozpočtový výhled 

4. Žádosti 

5. 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 ( Forchtsamová, Řehan ) 

programu. 

 

1. hlasování 

ZO schvaluje : 9:0:0                                                           9: 0: 0 

 

ad 2) Informace – plnění úkolů 
- PF 2019 pro občany obce Javorek byly rozneseny do domácností 

- proběhly kontroly z OSSZ a ÚP Žďár nad Sázavou - bez závad 

- v obci došlo k požáru na budově Javorek 11. Včasným zásahem místní jednotky SDH došlo k 

rychlému uhašení požáru. Poděkování zásahové jednotce SDH Javorek 

- v lednu 2019 proběhne hromadné čištění komínů, seznam bude vyvěšen v místním obchodu 

 

ad3) Návrh rozpočtu na rok 2019 a rozpočtový výhled 
-starosta předložil návrh rozpočtu zastupitelům k nahlédnutí 

- všechny závazky jsou uhrazeny, obec splácí pouze úvěr ze stavby ČOV a kanalizace 

- v roce 2019 budou vybírány poplatky za zbudování přípojek na obecní vodovodní řád – přínos do 

rozpočtu 

- je předpoklad, že v roce 2019 proběhne oprava rybníku – 80% dotace  

- odradonovací zařízení do vodojemu 

 

- -Starosta předložil návrh rozpočtu zastupitelům k nahlédnutí. Rozpočet byl vyvěšen na úřední 

desce dne 11.12.2018 

. 

Starosta dává hlasovat o schválení rozpočtu na rok 2019. 

 

2. hlasování 

ZO schvaluje : 9:0:0                                                           9: 0: 0 

 

Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019 na paragrafy. 



 

ad4) Žádosti 
- předložena smlouva o dílo č. 16/2010  na zajištění nakládání s komunálním odpadem s firmou TS 

města a.s., Bystřice nad Pernštejnem 

 

Starosta dává hlasovat a uzavření této smlouvy. 

 

3. hlasování 

ZO schvaluje : 9:0:0                                                           9:0:0 

 

ad5) Různé 
- voda u Jílků hotova 

- návrh zbudování hydrantů u Kalášků a Hejtmánků 

- zdůrazněno, že je možné se připojit k obecnímu vodovodnímu řádu 

- do konce března 2019 budou osazeny všechny přípojky vodoměry 

- voda teče v současné době přepadem, stále je třeba s vodou šetřit 

- hloubkový vrt by stál cca 500 tisíc korun (dotace) – odpověď na dotaz p. Štětky 

 

- starosta navrhuje paní L. Kaláškové zakoupit PC a scaner k výkonu práce pro obec – účetnictví 

(GDPR). Dále navrhuje zvednout paní Kaláškové odměnu za práci na 3000,- Kč měsíčně. 

 

Starosta dává hlasovat o navýšení odměny za práci účetní. 

 

4. hlasování 

ZO schvaluje : 8:0:1                                                               8:0:1 

 

- starosta navrhuje přispět organizaci „ Domácí hospic Vysočina“ v Novém Městě na Moravě a dát 

dar ve výši 5 000,-Kč 

 

Starosta dává hlasovat a poskytnutí tohoto daru. 

 

5. hlasování 

ZO schvaluje : 9:0:0                                                                9:0:0 

 

 

 

Ověřovatelé: V. Řehan, Z. Forchtsamová 

 

 

Bc. Miroslav Škapa    

                                                                                        Starosta obce Javorek 

 

Zápis vyhotoven dne: 2. 1. 2019                                        


