
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 22.11.2019 na 

obecním úřadě v 18,00 hodin. 
 
Přítomni: Škapa, Hejtmánek, Řehan, P.Žák, Forchtsamová, Jílková, Kakač 
Omluveni: Jirčíková, O. Forchtsam 

Zapisovatel: Kakač 
Ověřovatelé: Jílková, Forchtsamová 

Hosté: J. Škapa, Žilka, Štětka 
 
Program: 

1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé 
2. Informace – plnění úkolů 

3. Vodovod 
4. Projekty 2020 
5. Pozemky 

6. Rozpočet obce 2020 
7. Žádosti 

8. Různé 
 
ad1) Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé  

Starosta přivítal přítomné, zastupitelstvo se sešlo v počtu 7 z 9. Navrhl zapisovatele a ověřovatele 
zápisu. Dále přečetl návrh programu, zeptal se zastupitelů, zda mají doplňující návrh nebo požadují 

změnu. Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovými opatřeními. 
Starosta dal hlasovat o osobě zapisovatele (Kakač), ověřovatele (Jílková, Forchtsamová) programu. 
 

1. hlasování 
ZO schvaluje: 7:0:0                                                           7: 0: 0 

 
ad 2) Informace – plnění úkolů 

- Nový občan, pan Mifka. 

- Proběhlo první hromadné Vítání občánků v obci – zhodnocení. Starosta poděkoval všem 
zastupitelům a hostům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci. 

- Prohrnování – nově 800Kč/hod. 
- Dne 3. 12. 2019 proběhne dílčí přezkoumání hospodaření obce. 
- Fyzická inventura k 31.12.2019. 

- Proběhlo kácení nemocných stromů a natření stromků. 
- Kácení stromu na cestě k Louži – problémy. Obec Javorek nabízí možnost samovýroby 

palivového dřeva. 
- Instalováno 6 KS nových LED svítidel – provedli Břenkovi, poděkování. 
- Proběhla kontrola HZS Kraje Vysočina- Civilní obrana a krizové řízení 

- Obecní rozhlas Messenger (Zřízena nová skupina Rozhlas obce Javorek) 
Každý člen může přidat další členy, kteří mají návaznost na obec a chtějí tyto informace ze 

strany obce dostávat. 
 
ad3) Vodovod 

- Obecní vodovod chlorován, technologické závady, řeší se ze zhotovitelem. 
- Probíhá stavby vodovodního řadu větve VG „ke kravínu“ 

- Voda zatím stále zkušební provoz, bez poplatku. 
 

 

ad4) Projekty 2020 

- POV – dostavba vodovodu. 



- Nový dotační titul „Výsadba zeleně“, 250 tisíc – dotace až 100% 
- Dotace na obnovu rybníku – podání žádosti – dotace 2 miliony, podíl obce 400 tisíc. 
- Rekonstrukce technologické části ČOV. 

- Z dotačního programu MAS Zubří země možnost dotace na hasičskou zbrojnici – vrata, 
dveře, okna, el. Instalace. 

- Projektový plán obce Javorek na 5 let - hasičská zbrojnice, hala na odpady, víceúčelové 
hřiště, obecní byty (možnost výstavby po odkoupení pozemku od p. Kučery, v současné 
době nelze realizovat, čekárna, další úpravy návsi. 

- Projektový plán obce bude vypracován a schválen v lednu 2020 
 

ad5) Pozemky 
- Pozemek 334/2, majitel Jiří Kalášek dodá materiál (odbočení, šoupě, teleskop) obec provede 

připojovací práce. Osvobozen od připojovacího poplatku. 

Zřízeno věcné břemeno (užívání) na p. 334/2 k.ú. Javorek na dobu 5 let.  
 

Starosta dává hlasovat o této možnosti. 
 
2. hlasování 

ZO schvaluje: 7:0:0                                                           7: 0: 0 
 

- Obecní pozemky, u kterých probíhá soudní spor s UZSVM. Proběhlo ústní mimosoudní jednání, 
bez výsledku. Další jednání leden 2020. 
 

ad 6) Rozpočet obce 

- příprava rozpočtu 2020 

 

ad 7) Žádosti 
 

ad 8) Různé 

- Digitalizace Kroniky – nabídka na digitalizaci obecní kroniky cena cca 5 tisíc(odloženo) 

- GDPR, starosta předkládá dokumenty. 
1) Informace o ochraně osobních údaju 
2) Zásady ochrany osobních údajů – Občané 

3) Zásady ochrany osobních údajů - Zaměstnanci 
 

 Starosta dává hlasovat o schválení výše uvedených dokumentů  
 

3. hlasování 
ZO schvaluje: 7:0:0                                                           7: 0: 0 
 

 Diskutováno o možnosti zpracování nového územního plánu. 
 Dále nutnost pořízení nové sekačky 

 
 
 

Ověřovatelé:  
 

 
 
 

Zápis vyhotoven dne: 28.11.2019                                            Bc. Miroslav Škapa 
                                                                                                      Starosta obce 


