POZVÁNKA
na

VE EJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE JAVOREK,
které se koná
ve st edu 8. 2. 2017 od 19.00 hodin
v místnosti OÚ Javorek čp. 57

Program:
1. Zahájení, seznámení s programem, ov ovatelé
2. Informace – pln ní úkol
3. POV 2017
4. Vodovod
5. Žádosti
6. R zné
Zveme všechny občany a členy zastupitelstva obce.

Bc. Miroslav Škapa
starosta obce Javorek
Vyv šeno na ú ední desce dne 1.2.2017
Sejmuto dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 8.2.2017
na obecním ú ad v 19,00 hod.
P ítomni: p.Dobiáš, p.Hejtmánek, p.Škapa, p.Forchtsamová, p.Kakač, p.P.ák, p.Dostálová
Omluveni: Jirčík
Zapisovatel: Jirčíková
Ov ovatelé: Hejtmánek, P.Žák
Hosté: J.Kalášek, p. Žák
Program:
1. Zahájení, seznámení s programem, ov ovatelé
2. Informace – pln ní úkol
3. POV 2017
4. Vodovod
5. Žádosti
6. R zné
ad1) Starosta p ivítal p ítomné, zastupitelstvo se sešlo v počtu 8 z 9. Navrhl zapisovatele a
ov ovatele zápisu. Dále p ečetl návrh programu, zeptal se zastupitel , zda mají dopl ující návrh
nebo požadují zm nu. Starosta dal hlasovat o osob zapisovatele (Jirčíková), ov ovatele
(Hejtmánek, Žák Petr) a programu.
1.hlasování
ZO schvaluje : 8:0:0

8:0:0

Pan Ji í Kalášek upozornil na havarijní stav lípy u lávky. Starosta informuje o situaci, kdy pokácení
lípy nebylo dokončeno pro nemoc „stromolezce“. Kácení stromu prob hne do konce vegetačního
klidu jara 2017. Pan Kalášek žádá o oslovení i jiného stromolezce. Upozor uje na špatný stav
stromu.
ad2) Informace – pln ní úkol
- byl vytvo en nový seznam jubilejních narozenin obyvatel Javorka pro rok 2017– gratulace zajistí
dle domluvy zastupitelé obce
- i v tomto roce je možnost získat dotované místo na VPP od Ú adu práce. Starosta dává hlasovat o
tom, zda bude obec Javorek op t o toto místo žádat.
2.hlasování
ZO schvaluje : 8:0:0

8:0:0

-firma ECO COM nabízí bezplatné zap jčení dalšího kontejneru. Starosta sd luje, že o zap jčení
kontejner požádá. V této souvislosti do jednání zastupitelstva vstupuje pan Ji í Kalášek, který
navrhuje, abychom oslovili více firem, které odváží odpad a porovnali ceny ohledn odvozu odpadu.
- 18.1.2017 Společné setkání zástupc KSÚSV a starost obcí Novom stsko- upozorn ní na
nedostatečnou údržbu silnic, nedostatek sn žnic, údržba zelen . Obec Javorek p edložila podn t na
údržbu komunikace 353 k ižovatka Javorek - Borovnice do Borovnice.
P edán p ímý kontakt na dispečera p íslušné lokality KSÚSV.

- d tské h išt , poptávka od starosty – firmy Bonita. Prozatím odloženo.
- byla aktualizovaná smlouva u Vodafonu na telekomunikační služby.
- byl zbudován p ístavek pergoly na obecní budov č.p. 11. Částkou 10 000,- korun p isp l pan Doc.
Vladimír ehan. Starosta vyslovil pod kování panu ehanovi.
- prob hl informační leták ohledn placení místních poplatk za rok 2017, byla zkonstatována
špatná platební morálka n kterých občan obce. Starosta op t upozornil na zp ísn ní vymáhání po
datu splatnosti (výzva, platební p íkaz)
ad3) POV 2017
- byly p edloženy návrhy zastupitel na čerpání dotace z POV – vým na st echy na obecní budov
č.p. 11, je nutné zjistit finanční rozpočet oprav. Starosta p edložil p edb žnou finanční rozvahu –
bude dopln na. Další návrhy – vým na st ešního okna v obecním byt (havarijní stav), oprava
st echy p ístavby na obecním ú ad . ZO rozhodne na p íštím zasedání.
Ad4) Vodovod
Starosta informoval o stavu projektové dokumentace.
Etapa 1 – Dodatečné povolení stavby - byly zhotoveny smlouvy o smlouv budoucí o z ízení
v cného b emene, které byly p edloženy majitel m dotčených pozemk k souhlasu. Po uzav ení
smluv bude požádáno o dodatečné povolení.
Etapa 2 - projekt vodovod Javorek podán na územní ízení.
Pan Kalášek vstupuje do jednání s žádostí. Jaké budou podmínky pro p ipojení na „nový“ ve ejný
vodovod Javorek. Starosta navrhuje, aby toto p ipojení bylo bezplatné. Technické náležitosti budou
up esn ny. Každý zájemce o p ipojení bude muset podat písemnou žádost.
Starosta dává hlasovat o možnosti bezplatného p ipojení na „nový“ ve ejný vodovod pro všechny
žadatele.
3.hlasování
ZO schvaluje : 8:0:0

8:0:0

Ad5)
- žádost pana Ji ího Kaláška ohledn kácení lípy byla ešena v úvodu- viz bod 1)
Ad6)
-starosta informoval o dotačních titulech na rok 2017
Ov ovatelé: Hejtmánek

Ing. Žák
Bc. Miroslav Škapa
Starosta obce Javorek

Zápis vyhotoven 13.2.2017

POZVÁNKA
na

VE EJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE JAVOREK,
které se koná
v pond lí 3. 4. 2017 od 19.00 hodin
v místnosti OÚ Javorek čp. 57

Program:
1. Zahájení, seznámení s programem, ov ovatelé
2. Informace – pln ní úkol
3. POV 2017
4. Vodovod
5. Odpady
6. Žádosti
7. R zné
Zveme všechny občany a členy zastupitelstva obce.

Bc. Miroslav Škapa
starosta obce Javorek
Vyv šeno na ú ední desce dne 27.3.2017
Sejmuto dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 3.4.2017
na obecním ú ad v 19:00 hod.

P ítomni: Hejtmánek, Škapa, Forchtsamová, Kakač, Dostálová, Žák
Omluveni: Jirčík, Dobiáš
Zapisovatel: Jirčíková
Ov ovatelé: Forchtsamová, Kakač
Hosté: p. Teplá, p. Št tka, p. Žák

Program:
1. Zahájení, seznámení s programem, ov ovatelé
2. Informace – pln ní úkol
3. POV 2017
4. Vodovod
5. Odpady
6. Žádosti
7. R zné
ad1) Starosta p ivítal p ítomné, zastupitelstvo se sešlo v počtu 7 z 9. Navrhl zapisovatele a
ov ovatele zápisu. Dále p ečetl návrh programu, zeptal se zastupitel , zda mají dopl ující návrh
nebo požadují zm nu. Starosta dal hlasovat o osob zapisovatele (Jirčíková), ov ovatele
(Forchtsamová, Kakač) a programu.
1.hlasování
ZO schvaluje : 7:0:0

7:0:0

ad2)
- VPP 2017 - pan Tomáš Šlegl zam stnán jako uklízeč ve ejných prostranství
- byly pokáceny b ízy za obecním ú adem a zárove byly vysázeny nové stromy,
- byla pokácena lípa „u lávky“ na kterou upozor oval pan Kalášek
- na obecním pozemcích byly vysazeny nové ovocné stromy
- prob hla samot žba palivového d eva na obecních pozemcích
- 8.4.2017 prob hne výlov rybníku, budou vym n ny trubky u výpusti, které jsou poškozené, bude
provedena celková kontrola
- je možnost čerpat dotaci na opravu hasičské zbrojnice, opravu vrat, elektroinstalace apod. - obec
bude žádat

ad3)
POV 2017 – návrh starosty investovat do obecního vodovodu, vybudování technického odkalení
ádu.
Starosta dává hlasovat o investování do vodovodu z dotace POV.
2.hlasování
ZO schvaluje : 7:0:0

7:0:0

Ad4)
Probíhá p evod provozovatele ze „Spolku vodovod Javorek“ na Ve ejný vodovod, jehož
provozovatel bude obec Javorek. Odborným zástupcem bude pan Ing. Milan Jun.
Bude t eba elektrické p ípojky k vodojemu, starosta požádal společnost E.ON Distribuce a.s. (EON)
o zbudování. EON zhotoví odbočku ze své distribuční sít , p ípojku si obec vybuduje na svoje
náklady. Starosta oslovil el. projektanty o vypracování projektu, pouze na ohlášku.
Starosta informuje o možnosti dotace na technologie „odradonovacího za ízení“ ve vodojemu - Je
t eba nechal vypracovat cenovou nabídku, starosta p edb žn oslovil firmu Vodaservis s.r.o.
- byl proveden nový rozbor, dávky radonu jsou nadlimitní
Starosta dává hlasovat o spolupráci s firmou Vodaservis s.r.o. Ž ár nad Sázavou k vypracování
žádosti o podání žádosti dotace na technologie vybavení vodojemu.
3.hlasování
ZO schvaluje: 7:0:0

7:0:0

Ad5)
Starosta informuje o podané žádosti Odpady 2017. Z dotačního titulu bude možnost po ídit sb rné
nádoby, tašky na t íd ný odpad, zpevnit plochu pod kontejnery, informační preventivní program pro
občany.
ZO rozhodne na dalším zasedání, bude-li žádosti vyhov no.
4.hlasování :
ZO schvaluje: 7:0:0

7:0:0

Byla provedena statistika placení odpad v naší obci v roce 2017 - platební morálka občan je
velice dobrá, oproti minulým rok m.
Obec zakoupila pro občany tašky na t íd ný odpad sklo, papír, plast. Cena za sadu 43,-Kč
Tašky budou zdarma rozdány do domácností.
Ad6)
Žádost manžel Karáskových o napojení na kanalizační sí . Požadavkem obce je dodržení
veškerých technických podmínek.
Starosta dal hlasovat.
5.hlasování :
ZO schvaluje: 7:0:0

7:0:0

Ústní žádost pana Št tky o úklid psích exkrement na obci. Starosta sd luje, že ud lá informační
osv tu.
Ad7)
- do ČOV p ed 14-ti dny p itekla bílá tekutina, velmi komplikuje provoz
- je možnost dotace na rekonstrukci vodní nádrže, v dalším týdnu p ijede technik a zhodnotí stav,
zda je možné požádat o dotaci na rekonstrukci vodní nádrže
- 22.4.2017 se koná „Petrklíčový bál“
- prob hla diskuse ohledn opravy pomníku mistra J. Husa
- diskuse ohledn dopravní bezpečnosti k ižovatky na návsi – dopravní zrcadlo, starosta zajistí
cenové nabídky

Ov ovatelé:

Forchtsamová

Kakač

Bc. Miroslav Škapa
starosta obce Javorek

Zápis vyhotoven dne 10.4.2017

POZVÁNKA
na

VE EJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE JAVOREK,
které se koná
v úterý 23. 5. 2017 od 19.00 hodin
v místnosti OÚ Javorek čp. 57

Program:
1. Zahájení, seznámení s programem, ov ovatelé
2. Informace – pln ní úkol
3. Pozemky
4. Vodovod
5. Odpady 2017
6. Žádosti
7. R zné
Zveme všechny občany a členy zastupitelstva obce.

Bc. Miroslav Škapa
starosta obce Javorek
Vyv šeno na ú ední desce dne 16.5.2017
Sejmuto dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 23.5.2017
na obecním ú ad v 19,00 hod.
P ítomni:p.Hejtmánek,p.Škapa,p.Forchtsamová,p.Kakač, p.Dostálová,p.P. Žák
Omluveni:Jirčík
Zapisovatel : Jirčíková
Ov ovatelé :Žák, Dostálová
Hosté : p.Št tka

Program:
1. Zahájení, seznámení s programem, ov ovatelé
2. Informace – pln ní úkol
3. Pozemky
4. Vodovod
5. Odpady 2017
6. Žádosti
7. R zné
ad1) Starosta p ivítal p ítomné, zastupitelstvo se sešlo v počtu 7 z 9. Navrhl zapisovatele a
ov ovatele zápisu. Dále p ečetl návrh programu, zeptal se zastupitel , zda mají dopl ující návrh
nebo požadují zm nu. Starosta dal hlasovat o osob zapisovatele (Jirčíková), ov ovatele (Žák,
Dostálová ) programu.
1.hlasování
ZO schvaluje : 8:0:0

8:0:0

ad2)
- úsp šné vypušt ní rybníku a kontrola stavu
- rozdání tašek na t íd ní odpadu
- prob hl svoz nebezpečného odpadu
- rozší ení ve ejného osv tlení
- o ezána lípa u zvoničky

ad3) „Veškeré pozemky jsou v k.ú. Javorek“
Pan Havlík požádal o ešení situace s vlastnictvím pozemk , p es které vede p ístupová cesta k jeho
nemovitosti. Starosta oslovil část vlastník pozemk , kterých se to týká. Mezi vlastníky a obcí
došlo p edb žn k dohod , že pozemek č. 702 bude sm n n za pozemky č. 396/7 a 396/5 a

pozemek č. 396/2 bude odprodán obci za kupní cenu 50 Kč za m2.
Starosta dal hlasovat o odkupu pozemku č.396/2 za 50,-Kč za m2 od pana Petra Žáka, Michala
Žáka a paní Žákové
2. hlasování
ZO schvaluje : 7:1:0

7:1:0

Starosta dal hlasovat o sm n části obecního pozemku č. 702 za pozemek v soukromém vlastnictví
parc. č. 396/5
3. hlasování
ZO schvaluje : 8:0:0

8:0:0

Dále starosta informuje o jednání, které prob hlo mezi ním a p edsedou ZD Sn žné , kdy jednal o
koupi budovy bývalé odchovny prasat v obci Javorek. ZD Sn žné prodej projednalo na
p edstavenstvu družstva a byl vysloven souhlas s odprodejem této budovy p.č. 85, a část p ilehlé
p.č497/3. obci Javorek za cenu 220 000,- Kč.
Starosta dává hlasovat o odkoupení této budovy od ZD Sn žné za cenu 220 000,-Kč.
4. hlasování
ZO schvaluje : 8:0:0

8:0:0

Ad4)
Etapa 2 – stavba vodovodu byla podána na stavební povolení. Žádost o dotaci musí být podána do
30.6.2017. Letos je v „plánu vybudovat propojku, protlak, hydranty , p epad z vodojemu a
zapravení komunikací“. Obec musí vyhlásit na realizaci prací výb rové ízení- oslovit aspo t i
firmy.
Tvo í se provozní ád vodojemu.
Ad5)
Starosta informuje o výši dotace na po ízení sb rných nádob na odpad a zpevn ní plochy pod
kontejnery ve výši 48 000,-Kč a dává hlasovat o p ijetí této dotace
5. hlasování
ZO schvaluje : 8:0:0

8:0:0

Dále informuje, že v souvislosti s vybudováním zpevn né plochy pod kontejnery oslovil pana Petra
Sobotku, který vypracoval cenovou nabídku a tuto p edložil k nahlédnutí zastupitel m. Po jejím
seznámení dává starosta hlasovat o p ijetí cenové nabídky pana Sobotky ve výši 84 140 Kč.
6. hlasování
ZO schvaluje : 8:0:0

8:0:0

Ad6)
1.žádost firmy E.mont, s.r.o o z ízení v cného b emene. Jedná se o novou elektrickou p ípojku NN
pro obecní vodojem v obci Javorek na parcele č. 702 a 336 v k.ú. Javorek. Dává hlasovat o z ízení
v cného b emene.
7.hlasování

ZO schvaluje: 8:0:0

8:0:0

2. žádost od p. Miloše Štohandla o povolení ke zpevn ní obecní cesty, p emost ní obecní struhy a
povolení vjezdu na pozemek ve vlastnictví obecního ú adu Javorek parc.č. 702.
Starosta dal hlasovat.
8.hlasování
ZO schvaluje : 8:0:0

8:0:0

Ad7)
Starosta p edkládá vypracovanou studii na revitalizaci rybníku,kterou zdarma zpracovala firma
AXIOM. P edpokládaný rozpočet 743 tisíc.
Starosta informuje o možnosti podat žádost o dotaci Kraje Vysočina Venkovské prodejny 2017
Z této dotace lze hradit el. energii v místní prodejn .
Starosta dává hlasovat o podání žádosti o tuto dotaci.
9.hlasování
ZO schvaluje : 8:0:0

8:0:0

Ov ovatelé :
Bc. Miroslav Škapa
starosta obce Javorek
zápis vyhotoven dne 28.5.2017

POZVÁNKA
na

VE EJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE JAVOREK,
které se koná
v pond lí 26. 6. 2017 od 19.00 hodin
v místnosti OÚ Javorek čp. 57

Program:
1. Zahájení, seznámení s programem, ov ovatelé
2. Informace – pln ní úkol
3. Záv rečný účet obce 2016
4. Účetní záv rka obce za rok 2016
5. Zpráva o výsledku hospoda ení obce za rok 2016
6. Žádosti
7. R zné
Zveme všechny občany a členy zastupitelstva obce.

Bc. Miroslav Škapa
starosta obce Javorek
Vyv šeno na ú ední desce dne 15.6.2017
Sejmuto dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 26.6.2017
na obecním ú ad v 19,00 hod.
P ítomni: Hejtmánek, Škapa, Forchtsamová, P. Žák, Jirčík, Jirčíková
Omluveni: Dostálová, Dobiáš, Kakač
Zapisovatel: Jirčíková
Ov ovatelé: Hejtmánek, Forchtsamová
Hosté: J. Škapa
Program:
1. Zahájení, seznámení s programem, ov ovatelé
2. Informace – pln ní úkol
3. záv rečný účet obce 2016
4. účetní uzáv rka obce za rok 2016
5. zpráva o výsledku hospoda ení obce za rok 2016
6. Žádosti
7. R zné
ad1) Starosta p ivítal p ítomné, zastupitelstvo se sešlo v počtu 6 z 9. Navrhl zapisovatele a
ov ovatele zápisu. Dále p ečetl návrh programu, zeptal se zastupitel , zda mají dopl ující návrh
nebo požadují zm nu. Starosta dal hlasovat o osob zapisovatele (Jirčíková), ov ovatelé programu
(Hejtmánek, Forchtsamová).
1.hlasování
ZO schvaluje : 6:0:0

6:0:0

ad2)
-bezplatné zap jčení kontejneru od firmy EKO-KOM – kontejner na papír
- zakoupení bývalé budovy vep ínu v obci Javorek je stále v ešení- probíhá zam ování pozemk
- vodovod Javorek – bylo podáno výb rové ízení – osloveno 7 firem, 3.7.2017 bude výb rové
ízení na OÚ Javorek
- byla podána žádost o dotaci na venkovské prodejny
ad3)Záv rečný účet
ZO byl p edložen Záv rečný účet obce za rok 2016.
ZO záv rečný účet projednalo.
Starosta dal hlasovat o schválení Záv rečného účtu obce Javorek za rok 2016 bez výhrad.
2. hlasování
ZO schvaluje: 6:0:0

6:0:0

Ad4) Účetní záv rka obce za rok 2016
Starosta dal hlasovat o schválení účetní záv rky obce Javorek za rok 2016.
3. Hlasování
ZO schvaluje : 6:0:0

6:0:0

Ad5) Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce
Dne 27.4.2017 prob hla kontrola z KÚ Kraje Vysočina odbor kontroly ohledn hospoda ení obce .
Nebyly zjišt ny žádné chyby a nedostatky.
ZO zprávu projednalo.
Starosta dal hlasovat o schválení zprávy o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce Javorek za rok
2016
4. Hlasování
ZO schvaluje : 6:0:0

6:0:0

Ad6)
- nebyly p edloženy žádné žádosti k projednání
Ad7)
Dotace na POV 2017 nelze použít na vybudování vodovodu v obci. Starosta navrhuje peníze z POV
čerpat na opravu st echy nad obchodem- vým na st ešní krytiny a vým nu oken na budov obce,
Javorek č.p. 11.
V této souvislosti dal starosta hlasovat o zrušení usnesení č. 2 ze dne 3.4.2017
5. Hlasování
ZO schvaluje : 6:0:0

6:0:0

Starosta dal hlasovat o tom, že dotaci POV 2017 použije obec na rekonstrukci budovy Javorek 11
na vým nu st ešní krytiny a oken.
6. Hlasování
ZO schvaluje : 6:0:0:

6:0:0

Ov ovatelé :

Bc. Miroslav Škapa
starosta obce Javorek
zápis vyhotoven dne 30.6.2017

POZVÁNKA
na

VE EJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE JAVOREK,
které se koná
ve st edu 5. 7. 2017 od 19.00 hodin
v místnosti OÚ Javorek čp. 57

Program:
1. Zahájení, seznámení s programem, ov ovatelé
2. Informace – pln ní úkol
3. Vodovod
4. Žádosti
5. R zné
Zveme všechny občany a členy zastupitelstva obce.

Bc. Miroslav Škapa
starosta obce Javorek
Vyv šeno na ú ední desce dne 28.6.2017
Sejmuto dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 5.7.2017
na obecním ú ad v 19,00 hod.
P ítomni: Škapa, Forchtsamová, P. Žák, Jirčík, Jirčíková, Dobiáš
Omluveni: Dostálová, Kakač, Hejtmánek
Zapisovatel: Jirčíková
Ov ovatelé: Dobiáš, Jirčík
Hosté:
Program:
1. Zahájení, seznámení s programem, ov ovatelé
2. Informace – pln ní úkol
3. Vodovod
4. Žádosti
5. R zné
ad1) Zahájení, seznámení s programem, ov ovatelé
Starosta p ivítal p ítomné, zastupitelstvo se sešlo v počtu 6 z 9. Navrhl zapisovatele a ov ovatele
zápisu. Dále p ečetl návrh programu, zeptal se zastupitel , zda mají dopl ující návrh nebo požadují
zm nu. Starosta dal hlasovat o osob zapisovatele (Jirčíková), ov ovatele (Jirčík, Dobiáš)
programu.
1.hlasování
ZO schvaluje : 6:0:0

6:0:0

ad2) Informace – pln ní úkol
- 3.7. 2017 v 17,30 se na Obecním ú adu Javorek, Javorek 57 uskutečnilo jednání hodnotící komise
ohledn zakázky „Javorek-Vodovod I.etapa – dokončení, II. Etapa- 1. část
ad3) Vodovod
Zastupitelstvo bylo seznámeno s protokolem o jednání hodnotící komise, složením komise (Bc.
Miroslav Škapa, Ing. Vlastimil Kakač, Ing. Petr Žák, Ing. Hana Veselá – OSVČ pov ená organizací
zadávacího za ízení), seznamem podaných a p evzatých nabídek, záznamem o kontrole p evzatých
nabídek, záznamem o výsledku otevírání obálek s nabídkami.
Hodnocení nabídek bylo provedeno podle ekonomické výhodnosti. Hodnotícím kriteriem pro
zadání zakázky je nejnižší nabídková cena včetn DPH. Hodnocení prob hlo se azením podle výše
nabídkových cen. P ed stanovením po adí úsp šnosti nabídek posoudila hodnotící komise výši
nabídkových cen z hlediska toho, zda se jedná o mimo ádn nízkou nabídkovou cenu.

Nabídka vybraného uchazeče hodnotící komisí:
STAGA stavební agentura s.r.o., Pod Vinohrady 396/17 Pop vky – 1 198 589,70 Kč
Starosta dal hlasovat o doporučení hodnotící komise ve v ci ve ejné zakázky „Javorek – Vodovod I.
etapa – dokončení, II etapa – 1. Část“ .
Zn ní usnesení: Nabídka vybraného uchazeče obsahuje nejnižší nabídkovou cenu, jež byla jediným
kriteriem pro hodnocení nabídek a spl uje podmínky účasti ve výb rovém ízení stanovené
zadavatelem v zadávací dokumentaci.
2. hlasování
ZO schvaluje: 6:0:0

6:0:0

Starosta dal hlasovat o uzav ení smlouvy s firmou STAGA stavební agentura s.r.o. , Pod Vinohrady
396/17, 664 41 Pop vky, IČO: 25333046, ve v ci „Javorek – Vodovod I. etapa – dokončení, II etapa
– 1. Část“, jejíž nabídková cena byla nejnižší z podaných nabídek.
3. Hlasování
ZO schvaluje : 6:0:0

6:0:0

Starosta dává hlasovat uzav ení smlouvy s technickým dozorem stavby TDI (technický dozor
investora) Javorek – Vodovod I. Etapa – dokončení, II etpa – 1. část, jež je obec povinna za zákona
mít, s panem Ing. Ond ejem Sobotkou, Palachova 1791/17, Ž ár nad Sázavou.
4. Hlasování
ZO schvaluje : 6:0:0

6:0:0

ad4) Žádosti
- žádost p. Milana Plocka, 4. srpna pojede obcí Javorek mezinárodní cyklistický závod VYSOČINA
2017 se startem a cílem v Poličce.
Starosta dává hlasovat o souhlasném stanovisku. Obce Javorek souhlasí s po ádáním 21. ročníku
mezinárodního cyklistického etapového závodu muž Vysočina 2017.
5. Hlasování
ZO schvaluje : 6:0:0

6:0:0

Ov ovatelé :
Bc. Miroslav Škapa
starosta obce Javorek
zápis vyhotoven dne 7. 7. 2017

POZVÁNKA
na

VE EJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE JAVOREK,
které se koná
v úterý 19. 9. 2017 od 19.00 hodin
v místnosti OÚ Javorek čp. 57

Program:
1. Zahájení, seznámení s programem, ov ovatelé
2. Informace – pln ní úkol
3. Vodovod
4. Obecní vyhlášky
5. Pozemky
6. Žádosti
7. R zné
Zveme všechny občany a členy zastupitelstva obce.

Bc. Miroslav Škapa
starosta obce Javorek
Vyv šeno na ú ední desce dne 12.9.2017
Sejmuto dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne
19.9.2017 na obecním ú ad v 19. hodin.
P ítomni: Škapa, Forchtsamová, P.Žák, Jirčíková, Dostálov Hejtmánek, Jirčík
Omluveni: Dobiáš, Kakač
Zapisovatel: Jirčíková
Ov ovatelé: Dostálová, Hejtmánek
Hosté: E. Žák, J.Škapa
Program:
1. Zahájení, seznámení s programem, ov ovatelé
2. Informace – pln ní úkol
3. Vodovod
4. Obecní vyhlášky
5. Pozemky
6. POV
7. Žádosti
Ř. R zné
ad1) Zahájení, seznámení s programem, ov ovatelé
Starosta p ivítal p ítomné, zastupitelstvo se sešlo v počtu 7 z ř. Navrhl zapisovatele a
ov ovatele zápisu. Dále p ečetl návrh programu, zeptal se zastupitel , zda mají dopl ující
návrh nebo požadují zm nu. Starosta dal hlasovat o osob zapisovatele (Jirčíková),
ov ovatele (Dostálová, Hejtmánek) programu.
1.hlasování
ZO schvaluje : 7:0:0
7:0:0
ad2) Informace – pln ní úkol
- v srpnu byl ukončen pracovní pom r s obecním zam stnancem na jeho žádost
- zákaz t žby d eva ( dle vyhláška min. zem d lství), občané jsou informováni na ú ední
desce
- 20.10 a 21 10.2017 prob hnou volby do Parlamentu ČR
- dotace na JSDH Javorek od KV – 2 800,-Kč
- Obce mikroregionu novom stsko požádali provozovatele GSM volání o zesílení signálu
ve špatn pokrytých místech regionu – v ešení
- umíst no dopravní zrcadlo na k ižovatce u obchodu (zkušební)
- Dotace od KV odpady 2017 – buduje se zpevn ná plocha, zakoupeny další sb rné
nádoby na t íd ný odpad
- starosta p ipomn l možnost pro majitele nemovitostí, kte í nejsou napojeni na

kanalizační sí na možnost vyvážení splaškových vod na ČOV Javorek
- 4.10.2017 prob hne dílčí p ezkoumání hospoda ení obce z Kraje Vysočina
- starosta pod koval po adatel m společensko kulturních akcí v letním období – Javorská
lávka, výlet d tí na Štarkov, presentace obce na festivalu Bouzov 2017
ad3) Vodovod
Krajem Vysočina bude poskytnuta dotace na vybudování vodovodu Javorek – Vodovod I.
Etapa – dokončení, II etpa – 1. část – dotace činí Ř30 tisíc korun.
Starosta dává hlasovat o p ijetí této dotace.
2.Hlasování o p ijmutí dotace
ZO schvaluje : 7:0:0
7:0:0
Prob hla Sch zka se stavebním dozorem a stavitelem na míst stavby v obci Javorek.
Stavba bude probíhat v následujících m sících.
S projektantem jsou ešeny p ípojky do domácností.
Starosta osloví všechny majitelé nemovitostí o možnosti p ipojení na vodovodní ád.
-Starosta informuje zastupitele o nutnosti vypracovat plán bezpečnosti práce na staveništi.
Dále sd luje, že byl osloven ing. Sobotka Sobotka (stavební dozor), který je schopen tento
plán vypracovat za 3 000,-Kč.
-Starosta dává hlasovat o schválení smlouvy o dílo na vypracování plánu bezpečnosti
práce na staveništi panem ing. Sobotkou za částku 3 000,- Kč.
3. hlasování:
ZO schvaluje : 7:0:0
7:0:0
ad4) Obecní vyhlášky
- obecn závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za láze ský nebo rekreační
pobyt
Návrh vyhlášky dává starosta k seznámení zastupitel m. Vyhláška by byla s účinností
od 1. ledna 201Ř. O vyhlášce bude hlasováno na dalším zasedání zastupitelstva.
- vyhláška o poplatku za komunální odpad v obci – navýšení sazby, protože stávající
poplatky jsou nedostačující. Poplatek se nebude navyšovat u trvale bydlících obyvatel,
ale pouze z rekreačních objekt . O vyhlášce bude hlasováno na dalším zasedání
zastupitelstva
ad5) Pozemky
- odkoupení hospodá ské budovy v bývalém areálu ZD Sn žné - stále jsou ešeny
pozemky – část bude od ZD zdarma (p ístupová cesta), další pozemky budou možné
zakoupit za částku 30 ,-Kč/ m2. Na p íštím zasedání bude p edložena smlouva.
- pozemky od rodiny Žákových – probíhá zam ení a následné administrativní kroky
- rekonstrukce požární nádrže v obci – je možné získat dotaci až Ř0 procent, k podání
žádosti je zapot ebí vypravovat projektovou dokumentaci.
Starosta p edložil dv nabídky na vypracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci.
1. Axiom engineering – celkem 84 000,- Kč.(vypracování projektové dokumentace
64 000,-Kč, podání žádosti 20 000,-kč.)
2. Jan Pavlíček, Olší nad Oslavou – celkem 60 000 (projektová dokumentace, včetn

výpočtu statika a rozpočtu – 50 000,-Kč a inžrnýrská činnost pro stavební povolení
– 10 000,-Kč.)
- p edložena smlouva na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci požární
nádrže v obci Javorek, panem Janem Pavlíčkem, Olší nad Oslavou, za částku celkem 60
tisíc korun.
Starosta dává hlasovat o nabídce pana Jana Pavlíčka.
4. hlasování
ZO schvaluje : 7:0:0
7:0:0
ad6) POV
- oprava st echy a vým ny oken v obecní budov č.p. 11
Starosta informuje o dvou cenových nabídkách na vým nu oken, a to firmou PKS okna
Ž ár nad Sázavou a firmou Truhlá ství Pond líček Sn žné.
PKS okna ZR nabízí vým nu oken za cenu – 43 643,-Kč
Truhlá ství Pond líček – 53 000,-Kč
Starosta dává hlasovat o p ijetí nabídky na vým nu oken v obecní budov Javorek čp.11
od firmy PKS Ž ár nad Sázavou
5. hlasování:
ZO schvaluje : 7:0:0
7:0:0
Starosta informuje o další cenové nabídce, a to na vým nu st ešní krytiny a st ešního okna,
kterou p edložil pan Josef Lupač - 157 tisíc celkem.
Starosta dává hlasovat o smlouv o dílo s panem Josefem Lupačem na vým nu st ešní
krytiny na budov Javorek 11 za částku 157 tisíc korun.
6.hlasování:
ZO schvaluje : 7:0:0
7:0:0
ad7) Žádosti ad8) R zné
- nutnost aktualizace územního plánu – možnost získat dotaci z Kraje Vysočina (rozvoj
obce).
- byl vypracován návrh triček s potiskem a znakem naší obce, vzor „Javorských
triček“ k vid ní v obchod – možnost objednání
- loučení s létem na Javorku prob hne dne 23.ř.2017 v prostorách Obecního ú adu obce
Javorek
Ov ovatelé: Dostálová, Hejtmánek
Bc. Miroslav Škapa
starosta obce Javorek
zápis vyhotoven dne 23.ř.2017

POZVÁNKA
na

VE EJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE JAVOREK,
které se koná
v úterý 28. 11. 2017 od 19.00 hodin
v místnosti OÚ Javorek čp. 57

Program:
1. Zahájení, seznámení s programem, ov ovatelé
2. Informace – pln ní úkol
3. Vodovod
4. Obecní vyhlášky
5. Pozemky
6. Návrh rozpočtu 2018
7. Žádosti
8. R zné
Zveme všechny občany a členy zastupitelstva obce.

Bc. Miroslav Škapa
starosta obce Javorek
Vyv šeno na ú ední desce dne 20.11.2017
Sejmuto dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne
28.11.2017 na obecním ú ad v 19,00 hodin.
P ítomni: Škapa, Forchtsamová, Žák Petr, Jirčíková, Jirčík, Dostálová, Hejtmánek, Kakač
Omluveni: Dobiáš
Zapisovatel: Jirčíková
Ov ovatelé: Forchtsamová, Jirčík
Hosté: Žák Emil, Škapa Josef, Teplá Libuše
Program:
1. Zahájení, seznámení s programem, ov ovatelé
2. Informace – pln ní úkol
3. Vodovod
4. Obecné vyhlášky
5. Pozemky
6. Žádosti
7. R zné
ad1) Zahájení, seznámení s programem, ov ovatelé
Starosta p ivítal p ítomné, zastupitelstvo se sešlo v počtu Ř z 9, navrhl zapisovatele a
ov ovatele zápisu. Dále p ečetl návrh programu, zeptal se zastupitel , zda mají dopl ující
návrh nebo požadují zm nu. Starosta dal hlasovat o osob zapisovatele (Jirčíková),
ov ovatele (Forchtsamová, Hejtmánek) programu.
1.hlasování
ZO schvaluje: 8.0.0
8:0:0
ad2) Informace – pln ní úkol
- 5.10.2017 prob hl dílčí p ezkum hospoda ení obce za rok 2017 – bez závad
- starosta pod koval volební komisi za bezproblémový pr b h voleb do Parlamentu České
republiky 2017
- kalendá obce Javorek pro rok 2018 – p ipravil pan Doc. ehan, Hálek Václav a Kalášek
Ji í – starosta pod koval za vyhotovení. Možno zakoupit v místním obchod za cenu Ř0,- probíhá p íprava nových internetových stránek obce Javorek
- ho el kontejner na sm sný komunální odpad – zasahovala místní jednotka SDH – nutná
aktualizace telefonních čísel zásahové jednotky (velitel)
- byly dokončeny práce na obecní budov č.p. 11 (st ešní krytina, okna)
- dotační program Odpady 2017 – plocha je zhotovená, sb rné nádoby zakoupené +
preventivní program pro občany - informační letáky – tašky na odpad
- starosta pod koval Z. Forchtsamové za zhotovení pozvánky na adventní setkání v obci
Javorek dne 9. 12. 2017 a PF 2018
- bylo dokončeno zhotovení a zateplení pergoly u obecní budovy č.p.11 - financoval pan
Doc. Vladimír ehan – starosta pod koval za tento sponzorský dar
ad3) Vodovod
Práce probíhají s mírným zpožd ním, ale vše bude provedeno v termínu. Starosta obešel
všechny majitele nemovitostí v obci a informoval je o podmínkách p ipojení na obecní
vodovod. P ípojka bude ve vlastnictví majitele nemovitosti. Obec zajistí projektovou
dokumentaci na vodovodní p ípojku. P ed budovou obecního ú adu bude instalován
nadzemní hydrant. Podzemní hydranty budou instalovány na konci každé v tve.

ad4) Obecní vyhlášky
1) Obecn závazná vyhláška obce Javorek č.1/2017 o místním poplatku za provoz
systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních
odpad . Sazba poplatku činí 550,- Kč za rok, úlevu 200,- Kč má fyzická osoba, která má
v obci trvalý pobyt. Zastupitelstvo bylo s návrhem vyhlášky seznámeno.
- Starosta dává hlasovat o schválení obecn závazné vyhlášky o místním poplatku za
provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování
komunálních odpad s účinností od 1. ledna 201Ř.
2. Hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0
8:0:0
2) Obecn závazná vyhláška č. 2/2017, o místním poplatku za láze ský nebo rekreační
pobyt s účinností od 1.1.201Ř. Návrh vyhlášky byl p edložen zastupitel m na sch zi
19.9.2017- rekreační poplatek ve výši 15,- Kč/os/den.
- Starosta dává hlasovat o schválení obecn závazné vyhlášky o místním poplatku za
láze ský a rekreační pobyt s účinností od 1. ledna 201Ř.
3. Hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0
8:0:0
ad5) Pozemky
Starosta informuje, že na pozemky, které chce obec zakoupit od Žáka Petra, Michala a
Ludmily byl vypracován geometrický plán a p edkládá zastupitel m k nahlédnutí.
Starosta dává hlasovat o zrušení usnesení č 2. a 3. ze dne 23.5.2017
4. Hlasování
ZO schvaluje: 7:1:0
7:1:0
Starosta dává hlasovat o prodeji obecního pozemku p.č.702/2 kú Javorek panu Petrovi
Žákovi, Javorek 58, za cenu 1000,- Kč
5. Hlasování
ZO schvaluje: 7:1:0
7:1:0
Starosta dává hlasovat o koupi pozemku od Petra Žáka, Ludmily Žákové a Michala Žáka
par.č. 3ř6/7 a par.č. 3ř6/5 kú Javorek za cenu 1 000,- Kč.
6. Hlasování
ZO schvaluje: 7:1:0
7:1:0
Starosta dává hlasovat o koupi pozemku od Petra Žáka, Ludmily Žákové a Michala Žáka,
par. č. 3ř6/2 kú Javorek za cenu 50 Kč za m2.
7. Hlasování
ZO schvaluje: 7:1:0
7:1:0
Starosta informuje o zm n ve v ci koupi pozemku bývalé odchovny prasat na par. č. Ř5,
kterou odkoupí obec Javorek za 200 000,-Kč. Cesta k budov je již vytyčená dle nového
geometrického plánu a bude koupena za 20 000,-Kč. Parcela č. 4ř7/17 (p ed budovou)
bude zakoupena za 40,-Kč za m2 (33 760,-Kč). Celková cena bude beze zm n od
p vodní domluvy, a to ve výši 253 760,-Kč. Koup se uskuteční v roce 201Ř.
Starosta dává hlasovat o koupi pozemku od ZD Sn žné, par.č. 4ř7/16 za 20 000,-Kč, par.č.
497/17 za 33 760,-Kč a par.č. Ř5 za 200 000,-Kč. Kú Javorek.

8. Hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0

8:0:0

ad6) Návrh rozpočtu za rok 2018
Prob hla diskuse, vše bez p ipomínek.
ad7) Žádosti
1) žádost paní Ing. Ludvíkové, která zastupuje ZD Sn žné o zvýšení nájemného za obecní
pozemky.
Starosta p edložil pachtovní smlouvu mezi obcí Javorek a ZD Sn žné a poté dává
hlasovat.
9.Hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0
8:0:0
2) P edložena nová smlouva o vývozu kal mezi obcí a Vodárenskou akciovou společností
a.s. divize Ž ár nad Sázavou.
Poté dává starosta hlasovat o uzav ení nové smlouvy ohledn vývozu kal .
10. Hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0
8:0:0
3) p. Libuše Teplá podává ústní žádost o zrušení dohody o provedení práce od 1.1.201Ř
ohledn obsluhy ČOV.
Starosta dává hlasovat o zrušení této „Dohody“
11. Hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0
8:0:0
4) Dále p edkládá žádost o uzav ení dohody o provedení práce ohledn obsluhy ČOV
Javorek s panem Miroslavem Teplým, a to od 1.1.201Ř za mzdu ve výši 3 000,- Kč za
m síc.
Starosta dává hlasovat o uzav ení smlouvy s p. Miroslavem Teplým ohledn obsluhy ČOV.
12. Hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0
8:0:0
ad7) R zné
Seznámení s projektovou dokumentací rodinného domu pana Miroslava Škapy + žádost o
vyjád ení k územnímu ízení a stavebnímu povolení k novostavb RD a nového sjezdu.
Bez p ipomínek.
13. Hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0
8:0:0
Rozpočtové opat ení č. 13. ZO Javorek se seznámilo s rozpočtovým opat ení č.13.
14. Hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0
8:0:0

Ov ovatelé: Forchtasmová, Hejtmánek

Zápis vyhotoven dne 5.12.2017

Bc. Miroslav Škapa
starosta obce Javorek

POZVÁNKA
na

VE EJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE JAVOREK,
které se koná
v pátek 29. 12. 2017 od 19.00 hodin
v místnosti OÚ Javorek čp. 57

Program:
1. Zahájení, seznámení s programem, ov ovatelé
2. Informace – pln ní úkol
3. Vodovod
4. Návrh rozpočtu na rok 2018
5. Žádosti
6. R zné
Zveme všechny občany a členy zastupitelstva obce.

Bc. Miroslav Škapa
starosta obce Javorek
Vyv šeno na ú ední desce dne 5.12.2017
Sejmuto dne

