Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne
15.2.2019 na obecním úřadě v 19:00 hodin.
Přítomni: Škapa, Hejtmánek, Řehan, Žák, Kakač, Jílková, Forchtsamová, Jirčíková
Omluveni: Forchtsam
Zapisovatel: Jirčíková
Ověřovatelé: Jílková, Kakač
Hosté: J.Štětka, D. Štětka, J. Škapa, Žilka, Teplý, E. Źák
Program:
1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé
2. Informace – plnění úkolů
3. Vodovod
4. Dotace 2019
5. Žádosti
6. 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, ověřovatelé: Jílková, Kakač programu.
1. hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0
8: 0: 0
ad 2) Informace – plnění úkolů
- kalendáře na rok 2019 – většina prodána (stále k dispozici v obchodě)
- v lednu proběhlo hromadné čistění komínů na soukromých i obecních budovách
- zimní údržba silnic – bez připomínek
- od roku 2020 bude povrch silnice v zimním období v úseku mezi Svratkou a Novým Městem na
Moravě chemicky ošetřována
- bude podána žádost o zaměstnance z Úřadu práce v rámci VPP
- BOZP – postupně probíhá rozmísťování informačních tabulí, je zpracovávána systematika
- za čekárnou byl umístěn kontejner na tuky z vaření – tuky se do kontejneru vhazují v
uzavřených nádobách, např. „pet flaškách“
- byla prodloužena smlouva na poskytování služeb GSM firmy Vodafon – 142 Kč na dvě telefonní
čísla (starosta, čov)
- poplatky za rok 2019 lze ještě po domluvě hradit v hotovosti v uvedených termínech, od roku
2020 bude bezhotovostní platba, nebo domluva
- ČOV – jsou značné závady, provoz je složitý, obec řeší cenovou nabídku na opravu nebo
zakoupení nového míchadla, popř. přechod na jinou technologii
ad3) Vodovod
- žádosti o připojení k vodovodnímu řádu lze i nadále podávat ústně nebo písemně u starosty
kdykoliv
- do konce března 2019 proběhne osazení všech přípojek vodoměry
- proběhla schůzka mezi Ing. Nekvindou, VODASERVIS s.r.o. a obcí. Byl připraven návrh
smlouvy- odradonocí zařízení do vodojemu. Jedná se o 100% dotaci od SUJB– realizace v 1.
polovině r. 2019
Na příštím ZO Javoek se bude schvalovat smlouva o dílo.

ad4) Dotace
Byly podány tyto žádosti o dotace:
- na odradonovací zařízení
- zastupitelstvo projednalo možností využití dotačního titulu POV 2019 – vybudování vodovodu a
kanalizace ke kravínu
- o dotaci na opravu rybníku – byla předložena stavení dokumentace a dobíhá stavební povolení.
Ministerstvo zemědělství ještě nevypsalo dotaci - po vyhlášení bude podána žádost
- na podporu místní prodejny (20 tisíc za rok)
- starosta všem zastupitelům rozešle informace o dalších možnostech dotací, které budou
projednány na další schůzi zastupitelstva
ad5) Žádosti
- Mikroregion Novoměstsko žádá finanční příspěvek na dětské oddělení v nemocnici Nové Město
na Moravě – příspěvek cca 100,- Kč za jednoho obyvatele
Starosta dává hlasovat o poskytnutí finančního příspěvku na zakoupení rentgenové věže ve výši 1
200,- Kč.
2. hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0

8:0:0

- manžele Žilkovi podali dnes ústní žádost o zakoupení pozemku pod jejich stavbou – přejezd nad
místním potokem. Na příštím zastupitelstvu bude o žádosti hlasováno.
ad6) Různé
- oprava vodní nádrže Javorek – je vyhotoven projekt a probíhá stavební povolení
- Vladimír Hejtmánek zbuduje oplocení za čekárnou
- bude vyčištěna zeleň k louži
- dokončí se úklid u kravínu
- zbuduje se chodník kolem budovy „hasičárny“ - zjednoduší sečení trávy a zamezí se znečištění
fasády
- oprava oplocení u obchodu

Ověřovatelé: Jitka Jílková, Ing. Vlastimil Kakač

Bc. Miroslav Škapa
Starosta obce
Zápis vyhotoven dne: 20.2.2019

