Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 24. 1. 2014
na obecním úřadě v 19:00 h
Přítomni :

Břenek, Hejtmánek, Forchtsamová, Husáková, ing. Kakač, Kalášek,
ing.Kalášek, Škapa.
Zapisovatel : Husáková.
Ověřovatelé: Kalášek, Škapa
Hosté:
R.Slámová, p.Břečková.
Program: 1.) Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé
2.) Kontrola plnění úkolů-informace
3.) POV
4.) Žádosti
5.) Různé
ad 1.) Starosta přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 8 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 8 hlasy.
ad 2.) Kontrola plnění úkolů
Kontrolní výbor shledal, že jsou plněna usnesení z minulého zasedání ZO.
Informace starosty :
- byly odevzdány podklady k závěrečnému vyúčtování dotace na jednotku SDH.
- vyrozumění Krajské správy a údržby silnic Jihlava o nevyhovění žádosti o opravu
státní komunikace III/35321.
- provoz ČOV, výsledky celoročního provozu jsou v souladu s vydaným povolením.
- byl vyvežen zbytkový kal z ČOV.
- byly uskutečněny revize objektu a zařízení ČOV, č.p.11, č.p.57.
11.2.2014 se uskuteční vymetání a kontrola komínů v obci.
- byla provedena aktualizace znaleckého posudku pozemků v majetku obce.
ad 3.) POV
ZO projednalo podmínky grantu v rámci POV 2014 a odsouhlasilo opravu sálu KD
(výměna oken, elektroinstalace, oprava podlahy a vymalování) v souladu podmínkami grantu.
ZO ukládá starostovi zpracování a odevzdání žádosti v termínu na KÚ Vysočina.
ad 4.) Žádosti
Žádost R. Slámové na finanční spoluúčast při obnově kulturní památky č.3.
ZO žádost projednalo a odsouhlasilo.
ad5.) Různé
ing. Kakač informoval přítomné ZO o uskutečněné koupi vodojemu, studní a
vodovodního řádu od ZD Sněžné.
ZO schvaluje:
žádost POV ………………………. 8 : 0 : 0
žádost R. Slámové ………………… 8 : 0 : 0

ověřovatelé ………………………….
starosta

………………………….

………………………………

zápis vyhotoven dne 29. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 9. 5. 2014
na obecním úřadě v 20:00 h
Přítomni :

Břenek, Hejtmánek, Forchtsamová, ing. Kalášek, Kalášek, Husáková,
Škapa.
Zapisovatel : Husáková.
Ověřovatelé: Forchtsamová, Kalášek.
Program: 1.) Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé
2.) Kontrola plnění úkolů-informace
3.) Informace starosty
4.) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Javorek za rok 2013
5.) Účetní závěrka za rok 2013, Rozpočet. opatření č.1
6.) Žádosti
7.) Různé
ad 1.) 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.
ad 2.) Kontrola plnění úkolů
Kontrolní výbor shledal, že jsou plněna usnesení z minulého zasedání ZO.
Informace starosty :
- ukončení jednání ohledně prodeje a směny pozemky s p. Nekvindou. Důvodem
ukončení byl finanční nároky z geodézie.
- byl vyvežen kontejner na KO, opakované problémy s uzavřením, chybějící tyče.
- uskutečněné schůzi mikroregionu dne 26.3.2014, kde se projednávalo používání
razítek se státním znakem a znakem obce.
- proběhla montáž a demontáž oken v KD č.p. 57. ZO osobně provedlo kontrolu a
odsouhlasilo provedení úhrady za provedené práce bez výhrad.
- obci byla doručena smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Čistá voda
2014. Dotace je určena na projektovou dokumentaci pro územní řízení a
stavebnímu povolení vodovodu. Dotace je ve výši 52.000 Kč , což je 65%
z celkových nákladů na akci, která činí 80.000 Kč. ZO souhlasilo s podmínkami
předložené smlouvy o poskytnutí dotace, a uložilo starostovi podepsání smlouvy a
zaslání zpět na KÚ Vysočina ve stanoveném termínu.
- obci Javorek bylo doručeno uvědomění o zahájení řízení , nakládání s podzemními
vodami ze stávajícího prameniště.
- uskutečnění voleb do Evropského parlamentu 2014 ve dnech 23.-24.5.2014
Komise bude 5členná, předseda R. Žilková, zapisovatel L. Klalášková ml., volební
okrsek 1, volební místnost Javorek 57 , zasedací místnost obecního úřadu.
ad 3.) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Javorek za rok 2013
ZO bylo seznámeno se stavem kontroly hospodaření obce Javorek za rok 2013.
Kontrola byla uskutečněna 10. 4. 2014 paní Sobotkovou z KÚ Kraje Vysočina odbor kontroly.
ZO předloženou zprávu projednalo a přijímá s výhradou. Zjištěné nedostatky na nečinnost
kontrolního výboru , ukládá členům tohoto výboru nápravu chyb ke dni 30. 6. 2014. Dále ZO
projednalo Závěrečný účet obce Javorek za rok 2013 s výhradou.
ad4.) Účetní závěrka za rok 2013, Rozpočet opatření č.1 ,
ZO bylo seznámeno s účetní závěrkou za rok 2013, účetní závěrka byla ZO schválena.
Rozpočtové opatření č.1 bylo předloženo ZO a po projednání bylo odsouhlaseno.

ZO schvaluje:
závěrečný účet obce Javorek za rok 2013
účetní závěrku obce Javorek za rok 2013
rozpočtové opatření č.1
podpis smlouvy Čistá voda
zaplacení provedení montáže oken

ověřovatelé ………………………….
starosta

………………………….

zápis vyhotoven dne 15. 5. 2014

…………………………..7 : 0 : 0
…………………………..7 : 0 : 0
…………………………..7 : 0 : 0
…………………………..7 : 0 : 0
…………………………..7 : 0 : 0

………………………………

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 7. 3. 2014
na obecním úřadě v 19:00 h
Přítomni :
Břenek, Hejtmánek, Forchtsamová, ing. Kakač, ing. Kalášek, Kalášek, Škapa.
Zapisovatel : ing. Kakač
Ověřovatelé: Břenek, Hejtmánek
Program: 1.) Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé
2.) Kontrola plnění úkolů-informace
3.) POV
4.) Různé
ad 1.) 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.
ad 2.) Kontrola plnění úkolů
Kontrolní výbor shledal, že jsou plněna usnesení z minulého zasedání ZO.
Informace starosty :
- proběhlo vymetání a provedena kontrola spalinových cest panem Podsedníkem.
- sdělení policie ČR o nebezpečí prodeje závadného alkoholu.
- klub SDH Javorek – nutnost licence na prodej alkoholu.
- opět problémy s uzamčením kontejneru na KO, chybí jistící tyče na uzavření při
odvozu KO na skládku.
- v následujících týdnech proběhne jednání p. Nekvindy a majitelů sousedních
pozemků ve věci směny obecních pozemků s p. Nekvindou. Schůzku svolává
geodézie Brno.
- proběhla burza s Mikroregionem Novoměstsko. Výsledek – novým dodavatelem je
e-on , úspora cca 20 %. Smlouva platí od 1. 8. 2014.
ad 3.) POV
ZO byly předloženy nabídky na výrobu a montáž oken na KD č.57 v rámci POV.
Cenové nabídky byly od firem PKS okna, a.s., DAFE PLAST Jihlava s.r.o.,
Plastikov Jihlava, OKNOSTYL group s. r. o, Seidler , WEKRA OKNA. Z těchto
cenových nabídek byla nejvýhodnější nabídka od firmy PKS okna, a.s.
ZO projednalo a schválilo nabídku firmy PKS okna, a.s.
ad4.) Různé
ing. Kakač informoval přítomné ZO o situaci společného vodovodu v obci.
Seznámil ZO s podmínkami dotace z fondu Vysočiny v rámci grantu Čistá voda 2014.
Termín odevzdání žádosti do 15.3.2014. ZO vyslovilo souhlas s podáním žádosti
do tohoto grantu.
ZO schvaluje:
žádost sepsání smlouvy o dílo s firmou PKS okna, a.s. ………………………. 7 : 0 : 0
podání žádosti v rámci grantu Čistá voda 2014 …………… …………………7 : 0 : 0

ověřovatelé ………………………….
starosta

………………………….

zápis vyhotoven dne 15. 3. 2014

………………………………

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 11. 7. 2014
na obecním úřadě v 20:00 h
Přítomni :

Břenek, , Forchtsamová, Hejtmánek, Husáková, ing. Kakač, ing. Kalášek,
Kalášek, Jílek, Škapa.
Zapisovatel : Husáková.
Ověřovatelé: ing. Kakač, Škapa.
Program: 1.) Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé
2.) Kontrola plnění úkolů-informace
3.) Informace starosty
4.) Volby do obecního zastupitelstva 2014
5.) POV 2014
6.) Žádosti
7.) Různé
ad 1.) 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 přítomných neměl námitek. Program byl přijat 9 hlasy.
ad 2.) Kontrola plnění úkolů
Kontrolní výbor shledal, že jsou plněna usnesení z minulého zasedání ZO.
ad 3.) Informace starosty :
- platném konání voleb do Evropského Parlamentu 2014.
- podepsání a odevzdání smlouvy na Grant Čistá voda 2014.
- uskutečněno jednání VHS Chotěboř o možné budoucí spolupráci na řešení
projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení „Vodovod Javorek.“
- započaly údržbové práce na ČOV.
- doručena žádost z Mikroregionu NM na zakoupení laparoskopického přístroje
- možná finanční spoluúčast na vydávání měsíčníku z oblasti Mikroregionu NM.
- započaly práce na opravě silnice III/35726.
- doručení výzvy od JUDr. Havlíkové z NMNM zastupující firmu NEMMOVI
s.r.o. za provozování ČOV. ZO pověřuje starostu v jednání s JUDr.
Havlíkovou.
ad4.) Volby 2014
ZO bylo seznámeno s harmonogramem voleb do zastupitelstva obce v obci
Javorek, které se konají ve dnech 10. 10. – 11. 10. 2014. ZO se po diskuzi usneslo, že počet
členů do nově zvoleného zastupitelstva bude 9.
ad5.) POV 2014
V souladu s odevzdanou žádostí v rámci POV 2014 proběhly stavební práce na
výměně 11 ks oken včetně vnitřních a venkovních parapetů se zednickým začištěním.
Vymalování se neuskutečnilo. Tyto práce byly v rozsahu cca 106tis. Kč a zbývá ještě uplatnit
cca 75tis. Kč při čerpání tohoto grantu z celkového objemu 181tis.Kč. ZO bylo seznámeno, že
v tomto objemu peněz je možné uskutečnit pouze jednu z uvažovaných variant při opravě sálu
KD.(rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení sálu nebo opravu podlahy sálu). ZO bylo
seznámeno s cenovými nabídkami na elektoinstalaci – Coufal s.r.o, Elkov, a.s. Žďár a
s nabídkami na opravu podlahy formou překrytí plovoucí podlahou od Pila Kuklík – Mifka
Pavel , jan Lupač Nový Jimramov, Dekorfloor s.r.o. a Roka okna s.r.o. Praha. ZO se po
projednání rozhodlo o uskutečnění opravy elektroinstalace v sálu KD a pověřilo starostu
k sepsání smlouvy s firmou Coufal s.r.o, odevzdáním smluv na výměnu oken ,elektroinstalace
na Kraj Vysočina, aby byly splněny podmínky pro čerpání dotace k 31.8.2014.

ad 6.) Různé
ZO bylo informováno ing. Kakačem o dalším průběhu jednání v rámci seskupení
vlastníků vodovod Javorek a o plánované montáži vodoměru na vodovodním řádu pod
vodojemem.
Připomínka členů ZO na chránění nových oken v přísálí KD před poškozením. Pověřen
M.Škapa v hledání vhodného řešení.
ad 7.) Žádosti
Před konáním zasedání ZO podal ústní žádost M.Teplý o projednání poplatku z č.p.53
stočného.

ZO schvaluje:
finanční spoluúčast na zakoupení laparoskopického přístroje 1300,- Kč
opravu rekonstrukce elektroinstalace sálu KD
………………..

9:0:0
9:0:0

ZO zamítá:
finanční spoluúčast na měsíčníku ………………………………… 9 : 0 : 0
žádost M. Teplého na poplatky ……………………………………. 9 : 0 : 0

ověřovatelé ………………………….

starosta

………………………….

zápis vyhotoven dne 20. 7. 2014

………………………………

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 5. 9. 2014
na obecním úřadě v 20:00 h
Přítomni :

Břenek, Forchtsamová, Hejtmánek, Husáková, ing. Kakač, ing. Kalášek,
Jílek.
Zapisovatel : Husáková.
Ověřovatelé: Hejtmánek , Jílek.
Program: 1.) Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé,
2.) Kontrola plnění úkolů-informace,
3.) Informace starosty,
4.) Volby do obecního zastupitelstva 2014
5.) Granty POV 2014 a Čistá voda
6.) Rozpočtové opatření č.3
7.) Žádosti
8.) Různé
ad 1.) 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.
ad 2.) Kontrola plnění úkolů
Kontrolní výbor shledal, že jsou plněna usnesení z minulého zasedání ZO.
ad 3.) Informace starosty:
- o průběhu akce na rekonstrukci vozovky silnice III. třídy Jimramov – Sněžné,
- KÚ Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství svolává
na 23. 9. 2014 pracovní jednání ve věci komplexní aktualizace Plánu rozvoje
vodovodu a kanalizací Kraje Vysočina (PRVKUK). Tohoto jednání se zúčastní
starosta, vyhotovené podklady odevzdá do 10. 10. 2014,
- Mikroregion Novoměstsko ve spolupráci s Krajem Vysočina plánuje
uskutečnění v říjnu členskou schůzi,
- byla podepsána smlouva o provedení rekonstrukce elektroinstalace s firmou
Jaroslav Coufal z Nového Veselí ( podmínka grantu do 30. 8. 2014). Vlastní
uskutečnění prací proběhne v měsíci říjnu,
- byla podepsána dohoda o mimosoudním vyrovnání s firmou NEMMOOVI,
s.r.o., částka 15 346,00 Kč bude zaplacena do 25. 9. 2014, ZO souhlasí.
- byly odevzdány všechny podklady k žádosti o příspěvek na údržbu v okolí
silnic II. a III. tř. Kraje Vysočina.
ad4.) Volby 2014
Byl splněn zákonný požadavek na dostatečný počet kandidátů k volbám
do obecního zastupitelstva 2014-2018. Na toto období se uchází o přízeň voličů 12
nezávislých kandidátů.
ad5.) Granty POV a Čistá voda
v rámci POV obec doložila KÚ Kraji Vysočina podepsané smlouvy k realizaci.
V rámci podmínek grantu má obec do 30. 12. 2014 provést vlastní realizaci včetně fakturace a
zpracování závěrečné zprávy k poskytnuté dotaci.
„Čistá voda“- byla projednána možná změna projektanta oproti již odevzdané žádosti na KÚ
Kraje Vysočina. Realizace včetně závěrečného vyúčtování je k 30. 6. 2015.

ad6.) Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření č.3 bylo předloženo ZO a po projednání bylo odsouhlaseno.
ad 7.) Žádosti
Manželé Brabcovi telefonicky požádali o odkup obecního pozemku. Žadatelé byli
vyrozuměni o možném prodeji JE vzhledem k zákonným povinnostem jednat až po
volbách do ZO.
Vl. Nekvinda upozorňuje na špatný stav cesty k jeho nemovitosti a žádá o opravu.
ZO žádost projednalo a odkládá řešení s ohledem k ročnímu období po volbách ZO.

ZO schvaluje:
rozpočtové opatření č. 3
zaplacení firmě NEMMOOVI s.r.o dlužnou částku

…………….
……………

7:0:0
7:0:0

ZO odkládá:
žádosti manželů Brabcových a Vl. Nekvindy

……………..

7:0:0

ověřovatelé ………………………….

………………………………

starosta

………………………….

zápis vyhotoven dne 10. 9. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání ZO dne 7.11.2014
Obec Javorek
zastupitelstvo obce Javorek
ZÁPIS
Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE JAVOREK, KONANÉHO DNE 7. 11. 2014
OD 19.00 HODIN
- Zasedání zastupitelstva obce Javorek bylo zahájeno dosavadním starostou Ing.Jiřím
Kaláškem. Starosta přivítal nové Zastupitelstvo obce(ZO) a přítomné hosty.
- informoval ZO o výsledku auditu hospodaření obce, které proběhlo 6.11. 2014.
- dále seznámil ZO s finanční situací Obce Javorek.
- Ing Vlastimil Kakač (dále jen předsedající) převzal vedení ustavujícího zasedání
zastupitelstva
-předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Ing. Petra Žáka a Vladimíra Hejtmánka
- zapisovatelem Bc.Zdeňku Forchtsamovou
- k návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Javorek určuje ověřovatele zápisu Ing.Petra Žáka a Vladimíra
Hejtmánka.
Zapisovatelem: Bc.Zdeňku Forchtsamovou
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 – schváleno
SCHVÁLENÍ PROGRAMU
I) volba starosty a místostarosty
- určení způsobu volby starosty a místostarosty
- volba starosty
- volba místostarosty
II) zřízení „Finančního výboru“, „Kontrolního výboru“, „Komise kulturní
a sociální“ a „Komise pro životní prostředí a rozvoj obce“
- volba předsedy a členů „Finančního výboru“
- volba předsedy a členů „Kontrolního výboru“
III) rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72, zákona
o obcích)
IV) diskuse
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0

- Členové zastupitelstva se předběžně dohodli na veřejné volbě starosty
a místostarosty obce.
- Jako první proběhla volba starosty obce a po jeho zvolení bylo přistoupeno k volbě
místostarosty obce
ad. I) na funkci STAROSTY navržen Bc. Miroslav Škapa
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Javorek volí starostou obce Bc.Miroslava Škapu
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 1
Usnesení č. 2 – schváleno
ad. I) na funkci MÍSTOSTAROSTY navržena Martina Jirčíková
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Javorek volí místostarostou obce Martinu Jirčíkovou
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 1
Usnesení č. 3 – schváleno
ad. II) zřízení „FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Javorek zřizuje „Finanční výbor, „Kontrolní výbor“. Oba výbory
budou pracovat ve tříčlenném složení.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 – schváleno
na předsedu FINANČNÍHO VÝBORU navržena Bc. Zdeňka Forchtsamová
a členy finančního výboru: MUDr. Michael Jirčík a Vladimír Hejtmánek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Javorek volí předsedou finanční výboru Bc.Zdeňku Forchtsamovou a
členy finančního výboru: MUDr. Michaela Jirčíka a Vladimíra Hejtmánka.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 – schváleno
na předsedu KONTROLNÍHO VÝBORU navržen Ing. Vlastimil Kakač a členy kontrolního
výboru Ing. Petr Žák a Petr Dobiáš.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Javorek volí předsedou kontrolního výboru Ing.Vlastimila
Kakače a členy kontrolního výboru Ing.Petra Žáka a Petra Dobiáše.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 – schváleno
ad. III) Návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva v souladu s § 72,
zákona o obcích a nařízení vlády č. 37 / 2003 sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, v plném znění, poskytována měsíční odměna ve výši:
starosta obce 5.000 Kč
místostarosta obce 2.500 Kč
člen zastupitelstva 220Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Javorek v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n), zákona
o obcích stanoví odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Javorek ve výše
jmenovaných funkcích a částkách měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 – schváleno
Přílohy zápisu:
1) prezenční listina
…………………… ………………………
Ověřovatelé zápisu

……………………………
starosta obce

Obec Javorek
Obecní úřad Javorek

I N F O R M A C E
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Javorek
Obecní úřad Javorek v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Javorek,
svolaného dosavadním starostou obce Jiřím Kaláškem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:

Obec Javorek – místnost obecního úřadu, Javorek č. p. 57

Doba konání:

7.11. 2014 od 19:00

Navržený
program:

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení způsobu volby starosty a místostarosty
b) volba starosty
c) volba místostarosty

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
6) Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

V obci Javorek, dne: 24.10.2014

.............................................
dosavadní starosta obce Javorek

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 3.12. 2014
na obecním úřadě v19:00h
Přítomni: Hejtmánek, Kakač, Źák, Jirčík, Dobiáš, Škapa, Jirčíková
Omluveni: Dostálová, Forchtsamová
Zapisovatel:Jirčíková
Ověřovatelé: Kakač, Dobiáš
Hosté: Kalášek Jiří, Kalášková, Žák Emil

Program:
1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé
2. Kontrola plnění úkolů – informace
3. Informace Mikroregion Novoměstsko
4. Grant Čistá voda
5. Žádosti občanů
6. Různé
Ad 1.) Starosta přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 7z 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 7hlasy.
Ad 2.)Kontrola plnění úkolů
Informace starosty:
- proběhlo předání agendy od předchozího starosty, domluvena další spolupráce
- seznámení s účetnictvím
- 29. 11. 2014 proběhlo postavení vánočního stromu
- firma REVENGE a.s. nabídla obci zdarma 1 kontejner na šatstvo – obec nemá zájem
- Tří králová sbírka – obcí bude procházet kolednická skupina, informace budou vyvěšeny na
nástěnce na obci
- přijde dotace na údržbu zeleně- 2 520,-Kč
- dotace od Kraje Vysočina na JPO Obce za r. 2014 ve výši 800,-Kč ,
- upozornění z ministerstva ohledně „ nebezpečných obálek“
- oznámení zahájení řízení o správním deliktu
ad3.) Informace Mikroregion Novoměstsko
-dne 3. 12. 2014 proběhlo setkání starostů v Novém Městě na Moravě- v případě potřeby a zájmu
budou poskytnuty právní rady, vzory smluv, kurz informatiky, datové schránky apod.
-Zubří země – v září 2015 vyvěsí dotace – je třeba připravit projekt, program obnovy venkova
-Buchtův kopec – původní zájemce nezaplatil , proto bude osloven další
-příspěvek na laparoskop – mikroregion přispěl částkou 190 000,-Kč
- od 1.1.2015 – změna vyhlášky o odpadech, týká se biomasy
- lyžařské stopy
- cyklo trasy

ad 4.)Grant Čistá voda
Cenové nabídky PD Vodovod Javorek
Charvát Velké Meziříčí
TZB plan Žďár nad Sázavou
Cenová nabídka zpracování projektové dokumentace, byla předložena k nahlédnutí členům
zastupitelstva.
Zpracování projektové dokumentace +územní řízení+ stavební povolení.
Zastupitelstvo Obce na příštím ZO vybere projektanta Projektové dokumentace VODOVOD
JAVOREK .
Do 30.6.2015 je třeba pro dotaci předložit projektovou dokumentaci.
ad5.)Různé
Účetní p. Kalášková předložila návrh rozpočtu na rok 2015.
Byla projednána další spolupráce :
-obsluha vodojemu – p. Teplá – výše platu 2 000,-Kč měsíčně (čistého)
-vedení účetnictví – p. Kalášková- výše platu 2 000,-Kč měsíčně (čistého)
ZO schvaluje:
výši platu – p. Teplý – 2 000,-Kč ……………………….7: 0 : 0
výši platu – p. Kalášková – 2 000 Kč …………………7: 0 : 0
-vymalování sálu kulturního domu „hasičárny“, zachování stávajícího odstínu
-projednány neuhrazené poplatky za komunální odpad za rok 2012 v částce 800,-Kč a za rok 2013
v částce 700,-Kč.
Zastupitelům navržen odpis těchto částek z důvodu nemožnosti vymožení .
Hlasování : pro: 7:0:0
ZO schvaluje :7:0:0
-projednán dluh na nájmu na obecním bytě. Starosta projedná osobně s nájemníkem

Ověřovatelé
Ing. KakačVlastimil

Dobiáš Petr

Starosta
Bc. ŠkapaMiroslav

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 29.12. 2014 na
obecním úřadě v 19:00h
Přítomni: Hejtmánek, Kakač, Źák, Škapa, Dostálová, Forchtsamová, Jirčíková
Omluveni: Dobiáš, Jirčík
Zapisovatel: Jirčíková
Ověřovatelé: Dostálová, Hejtmánek
Hosté: Žák Emil

Program
1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé
2. Informace- plnění úkolů
3. Rozpočet 2015
4. Grant Čistá voda
5. Žádosti
6. Různé

Ad 1.) 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.

Ad 2.) Informace - plnění úkolů
- žádost pana Kellera o postavení dětského tábora na obecní louce
- závady na ČOV
- kulturní dům Javorek- malování po Novém roce
Ad3.) Rozpočet na r. 2015 ZO bylo seznámeno s návrhem rozpočtu obce na rok 2015, který
byl 15dní před projednáním vyvěšen na úřední desce. ZO návrh rozpočtu projednalo a
schválilo.
Hlasování: 7:0:0

ZO schvaluje:7:0:0

Ad 4.) Grant Čistá voda
Dvě nabídky na vyhotovení projektové dokumentace Vodovod Javorek.
- Charvát Velké Meziříčí
Hlasovní:0:0:7

ZO zamítá: 0:0:7

- TZBplan Žďár nad Sázavou,(Nekvinda Lukáš)
Hlasování:7:0:0

ZO schvaluje:7:0:0

ZO ukládá starostovi uzavřít smlouvu na PD s TZBplan Žďár nad Sázavou

Ad 5.) Žádosti
Program obnovy venkova - rekonstrukce interiéru víceúčelové budovy č.p. 57.
ZO ukládá starostovi vyhotovení celé žádosti a odevzdání na Kraj Vysočina v termínu do
31.1.2015
Hlasování:7:0:0

ZO schvaluje:7:0:0

Ad6.)Různé :
- Rozpočtové opatření č.4 bylo předloženo ZO a po projednání bylo odsouhlaseno.

Hlasování:7:0:0:

ZO schvaluje:7:0:0

- Možnosti řešení sběrného místa bio odpadu.
- Možnosti řešení úprav dřevin na pozemcích obce.
- V měsíci lednu bude proveden sběr a následný odvoz nebezpečného odpadu. Místo a datum
bude upřesněn.
-Nájem v obecním bytě - nájemníkovi zbývá uhradit dluh na nájmu za rok 2014. Byl vysloven
návrh navýšení nájemného o 500,-Kč měsíčně. Bylo hlasováno, že se o návrhu bude jednat
na dalším zastupitelstvu.
Hlasování:7:0:0:

Ověřovatelé: Dostálová Šárka

ZO schvaluje:7:0:0

Hejtmánek Vladimír

starosta
Na úřední desce vyvěšeno 4.1.2015

Bc. Škapa Miroslav

