Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne
21.2.2018 na obecním úřadě v 19,00 hodin.
Přítomni: Škapa, Forchtsamová, Jirčíková, Jirčík, Hejtmánek
Omluveni: Žák, Kakač, Dostálová, Dobiáš
Zapisovatel: Jirčíková
Ověřovatelé: Hejtmánek, Forchtsamová
Hosté: manžele Štětkovi, p. Emil Žák, Josef Škapa
Program:
1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé
2. Informace – plnění úkolů
3. Vodovod
4. POV 2018
5. Žádosti
6. Různé
ad1) Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé
Starosta přivítal přítomné, zastupitelstvo se sešlo v počtu 5 z 9. Navrhl zapisovatele a
ověřovatele zápisu. Dále přečetl návrh programu, zeptal se zastupitelů, zda mají doplňující
návrh nebo požadují změnu. Starosta dal hlasovat o osobě zapisovatele (Jirčíková),
ověřovatele ( Forchtsamová, Hejtmánek), programu.
1.hlasování
ZO schvaluje : 5.0.0

5:0:0

ad2) Informace – plnění úkolů
- Prezidentské volby 2018 – starosta poděkoval volební komisy za bezproblémový
průběh voleb.
- V únoru proběhlo hromadné čištění komínů v obci a sběr nebezpečného odpadu.
- Od 1.2.2018 zaměstnán na VPP 2018 pan Tomáš Šlégl
- Pokud bude vypsána dotace na rekonstrukci vodní nádrže bude obec žádatzpracovává se projekt.
- Obec Javorek nabízí možnost majitelům nemovitostí, kteří nejsou napojeni na
kanalizační síť možnost vyvážení splaškových vod na ČOV Javorek.
- V roce 2018 by se měl opravovat povrch hlavní komunikace v obci.
- Proběhne jednání s panem Ing. Cackem z Měu NMNM a panem Matějkou z CHKO
ohledně změny územního plánu. Majitelé nemovitostí v k.ú. Javorek mohou
podávat podněty na Obecní úřad Javorek k řešení na změnu územního plánu.

ad3) Vodovod
- Problémové úseky při stavbě vodovodu – u Teplých – vodovodní řád není
v dostatečné hloubce. Proběhlo jednání mezi dotčenými stranami. Část vodovodu
se bude muset přeložit, aby mohl být uložen hydrant. Pro obec tak vzniknou větší
náklady, ale oprava je nutná pro provoz řádu.
- Mezi Břenkovými a Jílkovými – nutnost propojení větví vodovodního řádu (prostup
pod potokem)
- Proběhlo měření radonu, opět zvýšené hodnoty – obec podává žádost o dotaci na
odradonovací zařízení do vodojemu.
- Vodovodní přípojky – Odbočení z vodovodního řádu bude dle legislativy v majetku
obce (obec projedná s jednotlivými majiteli nemovitostí). – Přípojka bude dle
legislativy majitele nemovitosti.

ad4) POV 2018
- Zastupitelstvo projednalo možnosti využití dotačního titulu POV 2018. Dvě varianty.
1)Oprava komunikací v obci, nebo 2) Investice do vodovodu.
Na příštím ZO zastupitelstvo rozhodne.
ad5) Žádosti
-

1) paní Heleny Štětkové: Rekreační poplatek, návrh paušální částky, ochrana
osobních údajů, podnět.
- Návrh paušální platby za rekreační poplatek – zastupitele byli seznámeni s celou
žádostí paní Štětkové, proběhla diskuse. Obec bude žádost konzultovat
s právničkou z MV ČR, abychom našli optimální řešení v souladu s právním řádem.
- Podnět na nelegální skládky v obci, vraky automobilů, nepořádek v obci – obec
bude postupovat dle právní legislativy.

-

2) pana Josefa Dvořáka: žádá o pokácení 4 smrků na parcele 678/3 kú Javorek
v majetku obce Javorek, z důvodu bezpečného výjezdu na veřejnou komunikaci –
rozšíření vlastního vjezdu a rozhledového pole.
Starosta dává hlasovat o vyhovění žádosti panu Dvořákovi.
2.Hlasování :
ZO schvaluje : 5:0:0

5:0:0

ad6) Různé
-

Upozornění pro vlastníky lesa předat souhrnné údaje lesní hospodářské evidence –
bude vyvěšeno na úřední desce

Ověřovatelé: Forchtsamová, Hejtmánek
Bc. Miroslav Škapa
starosta obce Javorek
Zápis vyhotoven dne 26.2.2018

