Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 28.12.2019 na
obecním úřadě ve 19,00 hodin.
Přítomni: Škapa, Řehan, Kakač, Žák, Jílková, Forchtsamová, Jirčíková. Forchtsam
Omluveni: Hejtmánek
Zapisovatel: Jirčíková
Ověřovatelé: Kakač, Žák
Hosté: J. Štětka, J. Žilka
Program:
1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé
2. Informace – plnění úkolů
3. Rozpočet 2020
4. Žádosti
5. Různé
ad 1) Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé
Starosta přivítal přítomné, zastupitelstvo se sešlo v počtu 8 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.
Starosta dal hlasovat o osobě zapisovatele (Jirčíková), ověřovatele (Kakač, Žák) programu.
1. hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0

8:0:0

ad 2) Informace – plnění úkolů
- Proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce krajským úřadem, bez závad.
- Uskutečnila se tradiční akce „Rozsvěcení vánočního stromu“, starosta poděkoval za pomoc a
organizaci.
- Byly zkolaudovány dvě nemovitosti (nemovitost Z. Žáka č.p.13 a hospoda u Štětků).
- Provedena výměna světelného čidla na veřejném osvětlení v obci. Poděkování p. Břenkům.
- Stavba vodovodu pokračuje dle plánu, připojují se průběžně další nemovitosti.
- Dotace na rybník – zatím stále v řešení.
- Byly zřízeny nové jízdní řády, nové autobusové spoje, které projíždí naší obcí častěji.
- Byl jmenován nový velitel Sboru dobrovolných hasičů Javorek – Kamil Zámečník.
Starosta dává hlasovat o jmenování nového velitele JSDH Javorek Kamila Zámečníka.
2. hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0

8:0:0

- Obec Javorek zakoupila pro SDH 2 ks zásahových bot a 2 hasičské uniformy.
- Z ČOV byly doposud vyváženy kaly do NMNM. Ze strany VAS divize Žďár nad Sázavou došlo k
navýšení ceny za vývoz kalů z částky 250,-Kč na 400,-Kč za m3. Hledáme nového zpracovatele
kalů. Byla oslovena obec Tři studně, zatím vše v jednání.

ad 3) Rozpočet obce na rok 2020
Starosta seznámil zastupitele s hospodařením obce za minulé období, rozpočet je vyrovnaný dle
zákona. Skutečné hospodaření je přebytkové. Dále předložil návrhu rozpočtu na rok 2020.
Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu na rok 2020 na paragrafy.
Starosta dává hlasovat o schválení návrhu rozpočtu na rok 2020.
3. hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0
8:0:0
ad 4) Žádosti
1. Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, sbor dobrovolných hasičů okrsku Jimramov o
finanční dar v hodnotě 2 500,-Kč na regulátor tlaku vody při dětských hasičských soutěžích.
Proběhla krátká diskuse.
Starosta dává hlasovat o schválení žádosti.
4. hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0

8:0:0

2. Žádost Sboru dobrovolných hasičů Sněžné o finanční příspěvek na zakoupení hasičského auta.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli ohledně dosahu do naší obce, pomoc při zásazích i v naší obci a
podporu vzájemné spolupráce. Byla navržena částka výše příspěvku 10 000,-Kč.
Starosta dává hlasovat o schválení příspěvku ve výši 10 000,-Kč.
5. hlasování
ZO schvaluje: 7:1:0

7:1:0

3. Žádost Hnutí Duha, p. Mertlík o zakoupení pozemku „pod srubem“. Starosta ukládá zastupitelům
do příští schůze předložit návrhy ceny/m2.
ad 5) Různé
Martina Jirčíková předkládá zastupitelům nový Knihovní řád a krátce seznamuje s činností a
provozem místní knihovny. Po seznámení nechává starosta hlasovat o jeho schválení.
6. hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0

8:0:0

Ověřovatelé: Kakač, Žák

Zápis vyhotoven dne: 30. 12. 2019

Bc. Miroslav Škapa
Starosta obce

