Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 27.1.2012
na obecním úřadě v 20:00h
Přítomni :
Břenek, Forchtsámová, Hejtmánek, Husáková, ing.Kakač, ing.Kalášek, Kalášek
Zapisovatel : Husáková
Ověřovatelé: Ing.Kakač, Jílek.
Host :
ing.Milan Jun
Program: 1.) Informace starosty
2.) POV - žádost
3.) ČOV - provozovatel
4.) Žádosti
Starosta přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 7 z 9, tzn. zastupitelstvo
se může usnášet. Jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu. Dále přečetl návrh programu, zeptal se
zastupitelů zda mají doplňující návrh, nebo požadují změnu. Nikdo z přítomným neměl námitek.
Program byl přijat 7 hlasy. Kontrolní výbor shledal, že jsou plněna usnesení z minulého zasedání ZO.
ad1.) Starosta informoval přítomné o:
Úpravě jízdního řádu spol. Zlatovánek s.r.o. ve směru Nové Město na Moravě k nemocnici
Přidělení čísla popisného 60 na novostavbu rodinného domu manželům Jirčíkovým
Zaslání výsledků přehledu finančních kontrol obce za rok 2011 k 15.2. na KÚ Jihlava
7.2.2012 bude žadatelům v obci provedena kontrola a čištění spalinových cest kominictvím
a kamnářstvím Podsedník Bystřice nad Pernštejnem
ad2.) Žádost POV 2012
- Na základě upřesnění příslušných dokladů vztahující se k podmínkám naplňující pravidla
vypsaného
grantu v roce 2012 ZO projednalo a odsouhlasilo
odevzdání žádosti s čerpáním dotace na opravu sociálního zařízení ve víceúčelové budově č.p. 57 a se
současným napojením této nemovitosti na zbudovaný kanalizační řád v obci a ČOV. ZO ukládá
starostovi vyhotovení celé žádosti a odevzdání na kraj Vysočina v termínu do 31.1.2012
ad3.) ČOV - provozovatel
- ZO bylo seznámeno se situací v uplynulém období s provozem ČOV. Vzhledem k již navázané
spolupráci a konzultaci s ing.Milanem Junem bylo navrženo starostou obce, aby provozovatelem ČOV
byl výše jmenovaný a zároveň, aby byla ukončena smlouva a spolupráce se současným provozovatelem
NEMMOOVI, s.r.o. (Josef Staněk) a to ke konci února roku 2012. ZO pan ing.Milan Jun vysvětlil, jak
by jeho spolupráce s obcí probíhala a za jakých podmínek. Po vzájemné diskuzi ZO souhlasilo
s ukončením spolupráce s firmou NEMMOOVI a zároveň, aby se stal novým provozovatelem ing.Milan
Jun. ZO ukládá starostovi obce ukončení smlouvy dohodou se starým provozovatelem a zároveň sepsání
smlouvy nové na dobu určitou jednoho roku s ing.Milanem Junem.
ad4.) Žádosti občanů
- Mgr.Renaty Slámové Nové Město na Moravě o finanční spoluúčast s 20% z celkových nákladů na
obnově kulturní památky usedlosti č.p. 3, součástí žádostí je i prohlášení týkající se finanční spoluúčasti
od obce.
- Žádost Vlastimila Kaláška na odprodej v 6 m² s parcelního čísla 332/3 v KÚ Javorek, součástí žádosti
je i geometrický plán daného pozemku.

ZO schvaluje:
- Odevzdání žádosti na opravy č.p. 57 v grantu POV
- Finanční spoluúčast na obnovu č.p. 3
- Prodej pozemku o výměře 6 m2 za cenu 80Kč/m² Vl. Kaláškovi
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 2.3.2012
na obecním úřadě v 20:00h
Přítomni :
Břenek, Forchtsamová, Hejtmánek, ing.Kakač, ing.Kalášek, Kalášek, Škapa.
Zapisovatel : Škapa
Ověřovatelé: Břenek, Hejtmánek
Program: 1.) Informace starosty
2.) Kanalizace a ČOV
3.) Žádosti občanů
4.) Různé
Starosta přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 7 z 9, tzn. zastupitelstvo
se může usnášet. Jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu. Dále přečetl návrh programu, zeptal se
zastupitelů zda mají doplňující návrh, nebo požadují změnu. Nikdo z přítomným neměl námitek.
Program byl přijat 7 hlasy. Kontrolní výbor shledal, že jsou plněna usnesení z minulého zasedání ZO.
ad1.) Starosta informoval přítomné o:
- Požár v kontejneru na ukládání komunálního odpadu. Došlo k hoření v kontejneru, požár uhašen,
škody žádné, příčinou požáru pravděpodobně nevyhaslý popel z topeniště. Vzhledem k vysokým
nákladům na generální opravu kontejneru ZO případ posoudilo navrhlo, aby byli občané seznámeni
s uvažovaným uzamčením kontejneru s klíči v místním obchodě. Na příštím zasedání se rozhodne
jak dále bude kontejner provozován.
- Situaci provozu lichých a sudých autobusových spojů provozovatele Zlatovánek spol.s.r.o., které
nejsou zahrnuty do dopravní obslužnosti Kraje Vysočina. Provozovatel náklady spojené s provozem
linky fakturuje rovným dílem na obce na lince s poplatkem 1.400Kč. ZO po projednání bude nadále
situaci s vytížením spoje sledovat, nebude-li využíván ve větší míře jako doposud, spoj nebude obec
hradit.
- Doručení veřejné vyhlášky územního rozhodnutí ve věci umístění novostavby skladu na zemědělské
stroje a nářadí manželů Žákových.
- Schválení havarijního plánu Petr Hajátko Vatín.
- Kontrole chodu elektroměru na č.p.57, jsou v pořádku a ZO souhlasí se sledováním a důsledném
vyúčtováním spotřeby el.energie v případě společenských akcí jiných pořadatelů než je obec.
ad2.) Kanalizace a ČOV
Závěrečném vyúčtování za provozování ČOV firmou NEMMOOVI s.r.o. K faktuře jsou ze strany
obce výhrady k uplatňovaným položkám v oblasti školení a cestovného. Starosta bude na příštím zasedání
informovat ZO o projednání nejasností z vyúčtování. Zimní provoz na ČOV v souvislosti s vysokými
mrazy v uplynulém období došlo k menším škodám na rozvodu vody v budově ČOV. K dnešnímu dni
jsou veškeré poruchy odstraněny. Byly odebrány vzorky na kvalitu vypouštěných vod , výsledek je
v souladu s povolením zkušebního provozu.
ad3.) Žádosti občanů
-Firma ZOKO s.r.o žádost o vydání stanoviska v souladu s projektovou dokumentací na obnovu jezu
a náhonu pro MVE v Jimram.Pasekách.
- J.Jílek pokácení dvou topolů .(chybí situační nákres a práva majitele)
ad4.)

Různé
Starosta navrhl ZO pokácení velkých vzrostlých smrků v blízkosti ČOV, aby se předešlo možným
škodám při pádu stromů.
ZO schvaluje:
- projektovou dokumentaci ZOKO
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Ověřovatelé:

------------------------ ---------------------------

Starosta : -------------------------------

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 6.4.2012
na obecním úřadě v 19:00h
Přítomni :

Břenek, Forchtsamová, Hejtmánek, Husáková, Jílek, ing.Kakač, ing.Kalášek, Kalášek,
Škapa.
Zapisovatel : ing.Kakač
Ověřovatelé: Jílek, Forchtsamová.
Program: 1.) Informace starosty
2.) Závěrečný účet obce za rok 2011
3.) Obecné závazná vyhláška – stanovení stočného
4.) Různé
Starosta přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 9 z 9, tzn. zastupitelstvo
se může usnášet. Jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu. Dále přečetl návrh programu, zeptal se
zastupitelů zda mají doplňující návrh, nebo požadují změnu. Nikdo z přítomným neměl námitek.
Program byl přijat 9 hlasy. Kontrolní výbor shledal, že jsou plněna usnesení z minulého zasedání ZO.
ad1.) Starosta informoval přítomné o:
- poslání dopisu občanům obce, kde jsou seznámeni s možnostmi likvidací odpadních vod dle platných
zákonů, o průběhu kolaudačního řízení kanalizace a ČOV, kde budou vyzváni majitelé nenapojených
nemovitostí k předložení dokladu o likvidaci odpadních vod. Kolauduace by se měla uskutečnit
k 30.6.2012.
- uskutečněném kácení dvou smrků u ČOV P.Borovským z Jimramova.
- linkové spoje provozovatele Zlatovánek s.r.o. ranních a nočních spojů pro závod Gama a.s. bude
ukončen dne 30.6.2012.
- Kraj Vysočina zveřejnil podmínky k získání dotace v rámci podpory údržby zeleně II.a III.tř., kritéria
shodná s loňským rokem. ZO souhlasí se sečením, které zajistí obec formou dohody o provedení práce
s našimi občany.
- chod na ČOV je v souladu s platným vydaným zkušebním provozem.
- nutnosti zpracování projektové dokumentace k odevzdání žádosti na POV.
- zřízení nových webových str. adresa : http://javorek.cz, cena za zřízení s následnou aktualizací a
údržbou str. 3.500Kč jednorázově.
ad2.) Závěrečný účet obce 2011
Závěrečný účet obce za rok 2011 je zpracován a předložen písemně ZO obce k nahlédnutí a projednání
daňovým a účetním servisem MID Žďár n.S. Pro veřejnost je k nahlédnutí na úřední e-desce, přístup přes
webové str. ZO po projednání tento závěrečný účet obce za rok 2011 schválilo s výhradou.
ad3.) Obecné závazná vyhláška – stanovení stočného
ZO byl předložen návrh vypracované obecně závazné vyhlášky č..3/2012 o stanovení výše stočného.
Návrh byl vyvěšen po dobu 15dnů před projednáním a v písemné podobě byl součástí letáků k informovanosti
občanů k problematice řešení likvidace odpadních vod. ZO po projednání vyhlášku přijalo.
ZO schaluje
Závěrečný účet obce Javorek za rok 2011
Obecně závaznou vyhlášku č.3/2012

Ověřovatelé: ------------------------ ---------------------------
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 4.5.2012
na obecním úřadě v 20:00h
Přítomni :

Břenek, Forchtsamová, Hejtmánek,Husáková,Jílek, ing.Kakač, ing.Kalášek, Kalášek,
Škapa.
Zapisovatel : Husáková
Ověřovatelé: Kalášek, Hejtmánek
Program: 1.) Informace starosty
2.) POV – oprava soc. zázemí KD
3.) Žádosti občanů
4.) Různé
Starosta přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 9 z 9, tzn. zastupitelstvo
se může usnášet. Jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu. Dále přečetl návrh programu, zeptal se
zastupitelů zda mají doplňující návrh, nebo požadují změnu. Nikdo z přítomným neměl námitek.
Program byl přijat 9 hlasy. Kontrolní výbor shledal, že jsou plněna usnesení z minulého zasedání ZO.
ad1.) Starosta informoval přítomné o:
- prodeji dřeva po skácení u ČOV, po odečtení za kácení a vytahování je příjem do pokladny obce
9 300,- Kč.
- svozu elektrozařízení, 16. 4. 2012 byl přistaven kontejner na elektroodpad na náves v obci po tři
dny mohli občané zdarma ukládat nepotřebný elektroodpad. Vzhledem k naplněnosti kontejneru
více jak z ½ lze usuzovat, že informovanost mezi veřejnosti byla dostatečná.
- společném jednání obcích a provozovateli linek autobusové dopravy Zlatovánek s.r.o ve
Sněžném dne 23.4.2012, kde bylo zástupci Kraje Vysočina odboru dopravy bc.Michaela
Brožíková z odd.správy komunikací a ing.Pavel Bartoš. Na jednání byl předložen návrh na
dofinancování nebo zrušení některých spojů v rámci pardubického kraje. Všechny upravující
návrhy se týkaly linek mezi Jimramovem a Poličkou(přes Borovnici a Sedliště).Zmíněné obce
včetně Jimramova nemají fin.prostředky na spolufinancování spojů na Kraji Vysočina(cca5km).
Výsledek schůzky bude zaslán firmě OREDO s.r.o, která zajišťuje dopravní obslužnost v rámci
linek zahrnutých do IDS pardub.kraje. Jak bude jízdní řád linky č. 68O832 upraven, bude známo
k 10.6.2012.
- stavu finančních prostředků na BÚ, předkládá starosta ZO návrh na převod fin.prostředků ze
spořícího účtu. ZO s tímto návrhem po projednání souhlasí.
- bude uskutečněna fin.kontrola hospodaření obce Krajem Vysočina dne 1.6.2012.
ad2.)

POV– oprava soc. zázemí KD
Obec obdržela rozhodnutí Kraje Vysočina o udělení dotace v rámci POV v částce 107.tis.Kč,
což je 60% z celkových nákladů na oprav soc.zázemí v KD. U této opravy, k realizaci je zapotřebí
předložení projektové dokumentace a tech.zprávy příslušnému staveb.úřadu. Návrh v podobě zpracování
příslušných podkladů je předložen ZO arch.od firmy REALSANT s.r.o. Po projednání ZO s předloženým
návrhem souhlasí a pověřuje starostu v pokračování započaté spolupráce ke zhotovení projektové
dokumentace.
ad3.) Žádosti
- obec Daňkovice žádost o příspěvek na MŠ v částce 5.tis.Kč.
- Český svaz včelařů, o.s. žádost o příspěvek na činnost.
- Ekofarma Husák žádost o úklid zbytků železného odpadu v bývalé silážní jámě ZD Sněžné.
ZO schvaluje:
- převod fin.prostředků z ČSOB na BÚ ČS,a.s.
- předložený návrh na projektovou dokumentaci soc.zař.KD
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ZO odkládá
Žádosti včelařů a Daňkovice na MŠ na pozdější období z fin.důvodů.
ZO bere na vědomí
ZO projednalo žádost R.Husáka o odklizení železa. Toto bylo k dnešnímu dni členy SDH zajištěno a možný
neidentifikovatelný odpad, který je zahrnut ZD Sněžné zeminou ve zbylé části bývalé silážní jámy navrhuje ZO ,
aby bylo řešeno vzájemnou spoluprací ZD Sněžné a nového nájemce.

Ověřovatelé: ------------------------ ---------------------------

š

Starosta : -------------------------------

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 29.6.2012
na obecním úřadě v 20:00h
Přítomni :

Břenek, Hejtmánek, , ing.Kakač, ing.Kalášek, Kalášek, Jílek,
Škapa.
Zapisovatel : ing.Kakač
Ověřovatelé: Škapa, Kalášek
Program: 1.) Informace starosty
2.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
3.) Rozpočtové opratření č.1
4.) Prodej CP
5.) Žádosti
Starosta přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 7 z 9, tzn.
zastupitelstvo se může usnášet. Jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu. Dále přečetl návrh
programu, zeptal se zastupitelů zda mají doplňující návrh, nebo požadují změnu. Nikdo z
přítomných neměl námitek. Program byl přijat 7 hlasy. Kontrolní výbor shledal, že jsou plněna
usnesení z minulého zasedání ZO.
ad1.)
Starosta informoval přítomné o:
- Provoz ČOV je v souladu s povolením MěÚ NMNM a provozovatel ing.Milan Jůn zpracovává
vyhodnocení zkušebního provozu ke kolaudaci kanalizace a ČOV.
- Podpis smlouvy s VAS a.s. na likvidaci odpadní vody z kalojemu ČOV. Smlouva podepsána dne
28.6 ve Žďáru nad Sázavou.
- V rámci vyhodnocení zkušebního provozu kanalizace a ČOV byly provozovatelem p.Jůnem
ujednány úpravy se zhotovitelem firmou JCZ s.r.o na objektu čistírny v aktivační sekci a přetěsnění
lomových šachet na kanalizačním řádu. JCZ s.r.o. se zavázal obě tyto vady odstranit do konce III.Q
2012.
- Upozornění vlastníkům pozemků od e-on ČR s.r.o na dodržování povinností ze zákona na
odstranění a ořez dřevin do konce roku 2012.
ad2.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
1.6.2012 bylo uskutečněno přezkoumání hospodaření obce odborem kontroly KÚ Kraje
Vysočina. Z této kontroly je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce, která je zveřejněna
na webových stránkách obce, ZO bylo s výsledkem seznámeno a po projednání přijalo nápravná
opatření k zjištěným nedostatkům. ZO Javorek schválilo závěrečný účet obce Javorek za rok 2011
s výhradou.
ad3.) Rozpočtové opatření č.1
ZO bylo seznámeno se zpracovaným rozpočtovým opatřením č.1 zpracovaným účetním a
daňovým servisem MID Žďár nad. Sáz. ZO rozpočtové opatření č.1 projednalo a odsouhlasilo.
ad4.) Prodej CP
ZO bylo seznámeno se stavem fin.prostředků na BÚ u ČS,a.s.(zůstatek k dnešnímu dni
47tis.Kč). Starosta navrhl ZO, prodat stávající CP u ČSOB pro potřeby chodu obce. ZO po
projednání s prodejem CP souhlasí.

ad 5.) Žádosti
- Žádost o vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení na zřízení kanalizační přípojky žadatelů
Emil a Marie Žáková Javorek 13
Roman a Mgr.Vladimíra Adámiovi Sportovní 75 Mukařov
Jiří Šimon Pražská 621 Mnichovice
Jan Ptáček Hodonínská 622/11 Brno Komárov
Petra Ptáčková Schwaigrova 652/7 Brno
žadatele zastupovala při projednání ing.arch.Junová. ZO byl předložen projekt k územnínu
souhlasu, ohlášení stavby a návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
ZO posoudilo projekt za účasti provozovatele kanalizace ČOV ing.Milana Jůna a po
projednání souhlasí s projektem za těchto předpokladů: První kontrolní šachta od hlavního
kanalizačního řádu bude o průměru 600mm a umožnění kontroly před zásypem nově
budované kanalizační přípojky a napojením na kanalizační řád.

ZO schvaluje:
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Javorek za rok 2011
- Rozpočtové opatření č. 1
- Prodej CP
- Společnou žádost žadatelů na kanalizační přípojku

Ověřovatelé: ------------------------ ---------------------------
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 3.8.2012
na obecním úřadě v 20:00h
Přítomni :

Břenek, Forchtsámová, Hejtmánek, Husáková, ing.Kakač, ing.Kalášek, Kalášek,
Jílek, Škapa.
Zapisovatel : Husáková
Ověřovatelé: Jílek, Kalášek
Program: 1.) Informace starosty
2.) POV
3.) Oprava kulturního domu
4.) Různé
Starosta přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 9 z 9, tzn.
zastupitelstvo se může usnášet. Jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu. Dále přečetl návrh
programu, zeptal se zastupitelů zda mají doplňující návrh, nebo požadují změnu. Nikdo z
přítomným neměl námitek. Program byl přijat 9 hlasy. Kontrolní výbor shledal, že jsou plněna
usnesení z minulého zasedání ZO.
ad1.) Starosta informoval přítomné o:
- Kolaudačním řízení na kanalizaci a ČOV. Obec obdržela kolaudační souhlas na stavbu
splaškové kanalizace a čistírnu odpadních vod v obci a to dne 19.7.2012.
- Územní souhlas MěÚ NMNM odbor stavební a životní prostředí na zřízení kanalizační
přípojky žadatelů Emil a Marie Žáková Javorek 13
Roman a Mgr.Vladimíra Adámiovi Sportovní 75 Mukařov
Jiří Šimon Pražská 621 Mnichovice
Jan Ptáček Hodonínská 622/11 Brno Komárov
Petra Ptáčková Schwaigrova 652/7 Brno
- Volby do zastupitelstev krajů konané 12.-13.10.2012
- Odevzdání žádosti na změnu povolení k nakládání s vodami k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových(zmírnění ukazatelů jakosti vypouštěných odpadních vod).
ad2.) POV-Oprava kulturního domu
V souladu s odevzdanou žádostí v rámci POV rok 2012 bylo osloveno 6 stavebních firem na
vyhotovení cenových nabídek. K dnešnímu dni byly doručeny 3 cenové. ZO cenové nabídky
posoudilo, projednalo a rozhodlo o sepsání smlouvy o dílo s Jiřím Štětkou. V souvislosti se
zamýšlenou opravou sociálního zázemí obec obdržela peněžní dar ve výši 15tis.Kč od
PhDr.Vladimíra Řehana.
ad3.) Různé
ZO seznámil velitel SDH Javorek p.Škapa se stavem elektrické přípojky k lyžařskému
vleku a výhledu přemístění el.rozvaděče na jiný pozemek. ZO bere informaci na vědomí.
ZO schvaluje:
- sepsání smlouvy o dílo v rámci POV s Jiřím Štětkou
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 5.10.2012
na obecním úřadě v 20:00h
Přítomni :

Břenek, Hejtmánek, ing.Kakač, ing.Kalášek, Kalášek, Škapa.

Zapisovatel : Škapa
Ověřovatelé: Břenek, Hejtmánek
Program: 1.) Informace starosty
2.) vodovod –stav, výhled
3.) rozpočtové opatření č. 2
4.) Žádosti
5.) Různé
Starosta přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 6 z 9, tzn. zastupitelstvo
se může usnášet. Jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu. Dále přečetl návrh programu, zeptal se
zastupitelů zda mají doplňující návrh, nebo požadují změnu. Nikdo z přítomným neměl námitek.
Program byl přijat 6 hlasy. Kontrolní výbor shledal, že jsou plněna usnesení z minulého zasedání ZO.
ad1.) Starosta informoval přítomné o:
- Volby do zastupitelstev Kraje Vysočina
- Oznámení o provedení průzkumného hydrogelogického vrtu za účelem ověření hladiny podzemní vody,
případně vydatnosti a kvality p. Františka Forchtama.
- Sdělení e-on ČR s.r.o. o přerušení dodávky el.energie 17.10.2012 od 7hod do 14hod.
- Zpracování závěrečné zprávy na údržbu veřejné zeleně v průjezdných úsecích obce Kraje Vysočina
k 20.10.2012.
- Provedeném dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 dne 2.10.2012. Výsledek přezkoumání
bude ZO předložen na příštím zasedání.
- Poskytnutí fin.prostředků od Kraje Vysočina v souladu se smlouvou na POV.
- ČOV a kanalizace firma JCZ s.r.o. odstranila vady.
- Napojení KD na kanalizační řád - upřesnění místa vyústění přípojky kamerovým systémem ve
spolupráci s JCZ s.r.o., případné opravy asfaltového povrchu komunikace provede JCZ s.r.o na své
náklady, do zimy uhutnění a zasypání výkopu recyklátem a na jaře pokládka asfaltového povrchu.
- Uskutečněném jednání ke změně ukazatelů vypouštění kvality odpadních vod dne 14.9.2012.
- Vymáhání poplatků, na příštím zasedání ZO seznámena s postupem vymahání poplatků formou
platebního výměru.
- Kontejner na směsný komunální odpad byl poškozen požárem a vzhledem k povinnosti obce vydat
novou vyhlášku k třídění a odstraňování komunálního odpadu od 1.1.2013 bude tato problematika
řešena na příštích zasedáních ZO.
ad2.)

Vodovod –stav, výhled
ZO bylo seznámeno s řešením poruchy vodovodu v majetku ZD Sněžné. Podklady k dané stavbě
nejsou zatím k dispozici. Možnosti obce získat na následnou opravu, odkoupení a rekonstrukci
vodovodu včetně vodojemu jsou prakticky nulové. Je dohodnuto s panem Jůnem zjištění kvality
vody a posouzení stavu vodojemu. Za ostatní uživatele má dohodnuté posouzení stavu vodojemu
Milan Forchtsam s pracovníky VAS a.s. Žďár n.S. Výsledky budou předloženy ZO na příštím
zasedání.

ad3.) Rozpočtové opatření č. 2
ZO bylo předloženo rozpočtové opatření č.2 zpracované MID - daňový a účetní servis, s.r.o. ZO
rozpočtové opatření č. 2 projednalo a schválilo.

ad4.) Žádosti
Firma ZOKO , s.r.o. předložila žádost k vyjádření projektu obnovy pevného jezu a náhonu pro MVE
v Jimramovských Pasekách-2.etapa. ZO projednalo a odsouhlasilo.
ad5.) Různé
Starosta navrhl ZO , aby odměna zastupitele byly vyplácena pouze v případě účasti na veřejném zasedání
zastupitelstva obce. ZO projednalo návrh a odsouhlasilo.

ZO schvaluje:
Rozpočtové opratření č.2
Žádost ZOKO s.r.o
Návrh starosty na vyplácení odměn ZO

Ověřovatelé: ------------------------ ---------------------------
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