Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne
14. 2. 2020 na obecním úřadě ve 19,00 hodin.
Přítomni: Škapa, Řehan, Kakač, Žák, Forchtsamová, Jirčíková. Forchtsam, Hejtmánek
Omluveni: Jílková
Zapisovatel: Jirčíková
Ověřovatelé: Forchtsam, Hejtmánek
Hosté: p. Žák, p. Teplý, p. Žilka, p. Škapa, p. Štětka
Program:
1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé
2. Informace – plnění úkolů
3. Vodovod
4. Dotace 2020
5. Územní plán
6. Pozemky
7. Žádosti
8. 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 senámeno s rozpočtovými opatřeními.
Starosta dal hlasovat o osobě zapisovatele (Jirčíková), ověřovatele (Forchtsam, Hejtmánek)
programu.
1. hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0
8:0:0
ad 2) Informace – plnění úkolů
- Dne 19.2.2020 proběhne v obci Javorek hromadné čistění komínů. Občané informováni.
- Místní poplatky na r. 2020 - informace vyvěšeny na veřejných místech (úřední deska, internet).
Pro rok 2020 beze změn.
- Dne 17. 2. 2020 od 17,00 hod. bude možné zaplatit poplatky osobně na OÚ Javorek.
- Pro potřeby obce (údržba zeleně) bude zakoupena sekačka na trávu.
- V březnu 2020 proběhne školení nového velitele SDH Javorek, pana Kamila Zámečníka. Po
proškolení bude jmenován do funkce velitele JSDH Javorek. Starosta v této souvislosti poděkoval p.
Petru Žákovi za odvedenou práci ve funkci velitele JSDH Javorek.
ad 3) Vodovod
- ČOV - starosta informuje o možnosti zpracování odpadní vody z naší ČOV obcí Tři Studně.
Kalkulace ceny pro rok 2020 činí 280,-Kč + DPH/ m3 .
Starosta dává hlasovat o schválení smlouvy mezi obcí Javorek a obcí Tři Studně na likvidaci kalů
z čov Javorek na čov Tři Studně.
2. hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0
8:0:0
- Na ČOV je rozbité čerpadlo, je nutná oprava plováku a musí se investovat do míchadla.
- Vodovod – probíhá příprava hloubkového vrtu proběhlo vytipování vhodné lokality. Místo není v
majetku obce, ale manželů Emila a Marie Žákových. Proběhlo jednání, manžele jsou ochotni obci
pozemek pro vrt odprodat.

Na realizaci vrtu je možné čerpat dotace z Kraje Vysočina a z Ministerstva životního prostředí.
Předběžný rozpočet na 80m hluboký vrt činí 322 tisíc korun.
Starosta dává hlasovat o projednání odkupu pozemku od manželů Žákových obcí Javorek.
3. hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0
8:0:0
- zhotovují se další přípojky
- občané, kteří chtějí připojit vodoměr, musí upravit terén pro jeho instalaci
ad 4) Dotace 2020
Obnova venkova Vysočiny 2020 – starosta informuje o pokračování budování vodovodu v naší obci
v roce 2020 - větev G vodovodního řadu, 2. část. Jako zhotovitele navrhuje pana J. Husáka a dává
hlasovat o uzavření smlouvy mezi obcí Javorek a Zemní práce Josef Husák.
4. hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0

8:0:0

- Na hloubkový vrt.
- Na provoz prodejny
- Na výsadbu stromů na veřejném prostranství naší obce – je možné získat dotaci až 1 500,-Kč na
jeden strom.
- Na financování oprav hasičských zbrojnic – oprava vrat, vstupních dveří, oken.
- Rekonstrukce Vodní nádrž Javorek: Žádost zatím nevyhodnocena.
ad 5) Územní plán
Starosta jednal s Ing. arch. Cackem z MěU NMNM o možnosti změny územního plánu. Změna není
možná, musí být vypracován nový územní plán. Zpracování cca 2 roky.
Obec bude zjišťovat požadavky od občanů a následně se rozhodne, jak a kdy se vyhotovení plánu
provede.
ad 6) Pozemky
Proběhla schůzka mezi pracovníky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a obcí
Javorek. Nyní se zpracovávají podklady pro převod majetku s finanční kalkulací. Obec Javorek
zvažuje odstoupení od soudního sporu a vyřešení věci smírem.
ad 7) Źádosti
- Žádost skautského střediska Rikitan Brandýs nad Orlicí o možnost táboření na obecním pozemku
č. 632/3 pro skautský tábor v termínu od 27.6. - 11. 7. 2020. Bude se jednat.
- Žádost pana Pavla Mertlíka o odkoupení pozemku pod stavbou srubu na parcele č. 113 kú Javorek
o velikosti 6,4 x 7,2 m (51 m2).
Proběhla krátká diskuse mezi zastupiteli o výše ceny za předmětný pozemek.
Poté starosta dává hlasovat o částce 200,-Kč za m2 a dává hlasovat.
5. hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0
8:0:0
- Žádost manželů Milana a Olgy Krejčových o poskytnutí „Prohlášení obce Javorek o finanční
spoluúčasti na rekonstrukci Rychty v Javorku č.p. 22“.Toto „prohlášení“ potřebují manžele doložit
kvůli poskytnutí dotace z Kraje Vysočina. Spoluúčast obce je 10% z celkových nákladů na opravu.

Celkové náklady 970 000,-Kč+DPH
Požadovaná výše dotace 350 000,-Kč
Příspěvek obce – 10% - 97 000,-Kč
Vlastník 523 000,-Kč
Starosta dává poté hlasovat o schválení vydání Prohlášení obce o finanční spoluúčasti.
6. hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0
8:0:0
ad 8) Různé
- Starosta předkládá zastupitelům návrh Plánu rozvoje obce Javorek na období let 2020 – 2025.
Zastupitelé měli k dispozici tento „plán“ předem k v elektronické podobě.
Poté dává hlasovat o jeho schválení.
7.hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0

8:0:0

- Je třeba zatrubnit potok a upravit terén kolem něj.
- O možnosti VPP informovala o podmínkách a možnostech Jirčíková.
- Starosta informuje o novele nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků. Dosavadní částky byly navýšeny o 10% s účinností od 1.1.2020.
Starosta o tomto navýšení dává hlasovat od 1.3.2020
8. hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0

8:0:0

- Starosta předkládá zastupitelům dodatek č. 1 ke smlouvě o zpětné odběru použitého rostlinného
oleje firmy Černohlávek oil . Dle tohoto dodatku se původce odpadu (obec Javorek) zavazuje hradit
odběrateli odpadu (firma Černohlávek oil) za každou umístěnou sběrnou nádobu na použitý
rostlinný olej částku ve výši 500,-Kč za rok bez DPH, s účinností od 1.12.2019.
Starosta dává hlasovat o přijetí tohoto dodatku.
9. hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0

8:0:0

Výhledové akce v obci :
- Jiří Štětka zhotoví chodník kolem budovy obecního úřadu a hasičárny.
- V roce 2021 „Rodáci“
- V roce 2021 – 100 let výročí hasičů
- Plán zvelebení obce, úklid obecních prostor
- Přestavba budovy „bývalého vepřína“ na obecní sklad – zpracování projektové dokumentace.

Ověřovatelé: Forchtsam, Hejtmánek

Zápis vyhotoven dne: 18. 2. 2020
Bc. Miroslav Škapa
starosta

