Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne
13.9.2019 na obecním úřadě v 19,00 hodin.
Přítomni: Škapa, Hejtmánek, Řehan, P.Žák, Forchtsamová, O.Forchtsam, Jirčíková
Omluveni: Jílková, Kakač
Zapisovatel: Jirčíková
Ověřovatelé: Žák, Forchtsam
Hosté: J. Škapa, Žilka
Program:
1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé
2. Informace – plnění úkolů
3. Vodovod
4. Projekty 2020
5. Pozemky
6. Žádosti
7. 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. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními
obce Javorek
Starosta dal hlasovat o osobě zapisovatele (Jirčíková), ověřovatele ( Forchtsamová, Žák)
programu.
1. hlasování
ZO schvaluje: 7:0:0

7: 0: 0

ad 2) Informace – plnění úkol
- nastal problém s vývozem kontejneru na KO, ZD Sněžné mají personální problémy.
Operativně byla oslovena obec Jimramov, nelze zajistit. S vývozem kontejneru na KO jsou
problémy opakovaně, občané tam hází nevhodný a nadměrný odpad a je potom problém
s vývozem. Starosta informuje o možnosti velký kontejner zrušit a zajistit menší. Je třeba
najít vhodné místo pro umístění nových kontejnerů – zadat poptávku u technických služeb.
- na ČOV probíhají opět opravy
- dne 14. 8.2019 proběhl soud mezi obcí Javorek a Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových. Soudní jednání bylo odročeno na dobu 60 dnů. Obci bylo uloženo
doložit deliminační protokol z
r. 1990 – 1991 (rozdělení majetku bývalého MNV
Jimramov mezi obce Jimramov, Nový Jimramov, Javorek a Borovnici.
- dne 20.10.2019 proběhne „vítání občánků“ obce Javorek v hasičárně. Jsou zvaní i
rodinní příslušníci a občané.
- proběhla darovací smlouva pro Hospic Vysočina
- Ondřej Forchtsam a Kamil Zámečník opravili plot u hřiště za hasičárnou – poděkování
- starosta informoval o nedoplatcích na místních poplatcích
- dar od p. Heleny Štětkové ve výši 5 000,-Kč byl uhrazen – úhrada rekreačního poplatku
ad3) Vodovod
- v měsíci srpnu proběhlo kolaudační řízení části vodovodu, kterou obec budovala
poslední dva roky. Byly pouze drobné připomínky - nutnost vykamenovat břeh potoka u
Jílků. Břeh potoku byl nově vyskládán a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Vodojem, by

měl být hotov do konce září 2019. Důvodem možného zdržení je problém s přívodem
elektrické energie, kdy dosavadní dodavatel, kterou je Pražská plynárenská nekomunikuje
a je nedostupná. Operativně je řešen přechod ke společnosti EON a.s., a to do konce roku
2019. Poté bude následovat kolaudace Vodojemu. Ke kolaudaci je nutné splnit požadavek
CHKO – vysazení tújí kolem Vodojemu.
- v měsíci říjnu by měly pokračovat stavební práce v budováním vodovodu ke kravínu.
Došlo ke zdržení při zaměřování pozemku (nebylo možné sehnat geodeta), vedení bude
vedeno pravou stranou po obecních pozemcích.
- bude se pokračovat v budování zbytku přípojek v dolní části obce
- koncem roku 2019 budou vytvořeny smlouvy ohledně úhrady poplatků za odběr vody
Výše poplatku za připojení k vodovodnímu řádu budou zastupitelé řešit na nadcházejícím
zastupitelstvu, budou předloženy smlouvy pro spotřebitele.
ad4) Projekty 2020
- stěžejním projektem pro rok 2020 bude oprava rybníku. V měsíci říjnu bude podána
žádost o dotaci na MZ.
- starosta informuje o možnosti získat dotaci na využití hospodářské budovy bývalé
odchovny prasat. Dává na zvážení, jak tuto budovu využít, např. zde vybudovat sběrný
dvůr. Bylo by třeba nechat zhotovit projekt a na jaře požádat o dotaci.
- V důsledku nedostatku vody v obecním vodovodu v předešlých letech obec vypracovává
projekt na hlubinný vrt, který by řešil problém nedostatku pitné vody v obci Javorek.
- projekt intenzifikace ČOV Javorek
ad5) Pozemky
- problematický úsek je cesta k „okálu“, která je částečně na pozemku, které nejsou
v majetku obce Javorek. Část cesty vlastní manžele Bartesovy, se kterými proběhlo
jednání a došlo k dohodě. Nyní probíhá jednání s panem Jiřím Kaláškem. Proběhlo nové
zaměření těchto pozemků. Problematický je trojúhelník na pozemku č. 334/2, celkem
22m2. Pan Kalášek souhlasí s věcným břemenem na dobu 5 let a požaduje po obci
kompenzaci za ústupek při užívání pozemku v jeho vlastnictví. Směnu pozemku za obecní
pozemek odmítá. Starosta informuje zastupitele, že pan Kalášek žádá po zastupitelích,
aby navrhli řešení. Po proběhlé diskuzi se zastupitelé shodují na možnosti zbudování
odbočky z vodovodního řádu zdarma. Starosta toto sdělí panu Kaláškovi a bude s ním
nadále jednat. Na příštím ZO předá informace z jednání zastupitelstvu.
ad 6) Žádosti
- pan Miroslav Teplý žádá o zvýšení mzdy za obsluhu čističky odpadních vod z důvodu
více práce a zvýšené časové obslužnosti z částku 3 000,-Kč na 3 600 Kč,Starosta dává hlasovat o navýšení mzdy dle požadavku pana Teplého s účinností od
1. října 2019.
2. hlasování
ZO schvaluje : 7:0:0

7: 0: 0

- Za manžele Štohandlovi vyslovuje pan Štětka Jiří ústně žádost o zbudování
přípojky k vodovodnímu řádu. Proběhne setkání starosty a majitelů nemovitosti.
.

ad 7) Různé
Rozpočtové opatření č. 6
Úhrada fa za výstavbu Vodovodu POV 2019 (Husák Josef)
3. hlasování
ZO schvaluje: 7:0:0

7:0:0

- kontrolní komise provede za rok 2019 inventuru
- PF na rok 2020 – návrhy a vhodné fotografie zaslat M.Jirčíkové, která spolu s J. Jílkovou
a Z. Forchtsamovou zajistí výběr a zhotovení
- Advent – Rozsvícení vánočního stromu v obci: předběžně stanoven na 30.11. 2019
- kalendář pro rok 2020 – připraví Vl. Řehan
- na podzim proběhne kácení uschlých dřevin v obci Javorek
- na messengeru bude založena skupina „Obec Javorek“, pro operativní domluvu mezi
občany
Ověřovatelé: Žák, Forchtsam

Zápis vyhotoven dne: 17. 9. 2019

Bc. Miroslav Škapa
starosta

