Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 8.1.2010
na obecním úřadě v 17.00h
Přítomni: Břenek, ing.Kalášek,ing.Kakač, Kalášek, Husáková, Němcová, Žák.
Zapisovatel : Husáková
Ověřovatelé: Břenek, Kalášek
Program: 1.) ing.Veselá výběrové řízení
2.) informace starosty
3.) zpráva o čerpání rozpočtu
4.) žádosti občanů
5.) různé
Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 7 z 9,
tzn. zastupitelstvo se může usnášet.
Jmenoval zapisovatelku a ověřovatele zápisu. Dále přečetl návrh programu, zeptal se
zastupitelů zda mají doplňující návrh, nebo požadují změnu. Nikdo z přítomným neměl
námitek. Program byl přijat 7 hlasy.
ad.1.) Na základě výzvy podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle §38zák.č.137/2006 o veřejných zakázkách na akci „Splašková kanalizace
a ČOV v obci Javorek.“ provedla komise pro otevírání obálek ve složení (Dobiáš, ing.Kalášek,
ing.Kakač, Husáková, Žák) otevření doručených nabídek firem Beton SPH s.r.o Bystřice n.P.,
B& J Holdingm a.s. Praha 9, I..Žďárská plynárenská, STYLSTAV s.r.o Křižanov, Josef Dostál
Rovečné, JCZ s.r.o., UNISYSTEM s.r.o. Brno. Bohužel pro kalamitní stav na silnicích v ČR se
ing.Veselá nedostavila, proto hodnotící komise pro posouzení doručených nabídek bude za její
přítomnosti zasedat v nejbližším možném termínu.
ad 2.) Starosta informoval přítomné o :
- dne 16.12.2009 bylo obci doručeno stavební povolení na kanalizaci , ČOV v obci.
- rozhodnutí o vydání povolení vypouštění odpadních vod pro ČOV Javorek.
- zahájení stavebního řízení na povolení stavby p.Hlávky.
- uskutečněném prodeji obecních pozemků manželům Kubálkovým a M.Škapovi.

ad3.)

Žádosti občanů:
Žádost Vl.Nekvindy(č.p.21) a R.Slámové(č.p.3) na 20% účasti z celkových nákladů na opravu
kulturní památky. Výše celkových nákladů R.Slámová 450tis. VL.Nekvinda 250tis.

Zastupitelstvo schvaluje:
Rozpočtové opatření č.5
7 :0:0
Finanční spoluúčast na opravu kulturní památky ( č.p.3a 21) 7 : 0 : 0

Starosta : ------------------------------Ověřovatelé:

---------------------------------

----------------------------------

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 11.1.2010
na obecním úřadě v 17.00h

Přítomni: Břenek, Hemánek, ing.Kalášek,ing.Kakač, Kalášek, Husáková, Němcová, Žák.
Zapisovatel : Husáková
Ověřovatelé: Hejtmánek, ing. Kakač

Program: 1.) ing.Veselá výběrové řízení

Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 8 z 9,
tzn. zastupitelstvo se může usnášet.
Jmenoval zapisovatelku a ověřovatele zápisu. Dále přečetl návrh programu, zeptal se
zastupitelů zda mají doplňující návrh, nebo požadují změnu. Nikdo z přítomným neměl
námitek. Program byl přijat 8 hlasy.

ad.1.) Na základě výzvy podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle §38zák.č.137/2006 o veřejných zakázkách na akci „Splašková kanalizace
a ČOV v obci Javorek.“ provedla hodnotící komise pro soutěž ve složení (ing.Veselá, ing.Kakač,
ing.Kalášek, Husáková, Žák) zhodnocení zakázek dle §38zák.č.137/2006 o veřejných zakázkách
firem Beton SPH s.r.o Bystřice n.P., B& J Holdingm a.s. Praha 9, I..Žďárská plynárenská,
STYLSTAV s.r.o Křižanov, Josef Dostál Rovečné, JCZ s.r.o., UNISYSTEM s.r.o. Brno.
Hodnotící komise konstatovala , že pouze dvě předložené nabídky splňují veškeré náležitosti
z hlediska §38zák.č.137/2006 o veřejných zakázkách a to firem JCZ s.r.o a Beton SPH s.r.o
Bystřice n.P. Komise na základě posouzení doporučuje ZO posoudit nabídky pouze těchto dvou
firem. ZO na základě ceny díla vybralo firmu JCZ s.r.o.

Zastupitelstvo schvaluje:

Vítěz výběrového řízení

firma JCZ s.r.o

8: 0: 0

Starosta : ------------------------------Ověřovatelé:

---------------------------------

----------------------------------

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 22.1.2010
na obecním úřadě v 19.00h
Přítomni: Hejtmánek, Břenek, ing. Kakač, ing.Kalášek, Kalášek, Husáková, Žák.
Zapisovatel : Husáková
Ověřovatelé: Kalášek, ing.Kakač

Program: 1.) Informace starosty
2.) Návrh rozpočtu na rok 2010
3.) Podmínky POVV 2010
4.) Různé

ad1.)

Starosta přivítal přítomné a hosty, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 7 z 9 ,
tzn. zastupitelstvo se může usnášet. Jmenoval zapisovatelku a ověřovatele zápisu. Dále přečetl
návrh programu a požádal zastupitele zda mají doplňující návrh, nebo požadují změnu. Nikdo
z přítomných něměl námitek, program s byl přijat 7 hlasy.

Informace starosty o:
– Přípravě zpracování žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního
programu“Zásad zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné
vodohospodářské ekologické akce.“ V rámci tohoto grantu bude obec žádat o
poskytnutí dotace na kanalizaci a čistírnu odpadních vod v obci Javorek. Proběhlo
společné jednání s M.Černým jednatel firmy JCZ Maršovice, starostou obce a
Vl.Dobiášem za účelem dohody k položení vodovodního potrubí v souběhu prací
na kanalizaci a ČOV. Vodovodní potrubí bude hrazeno z neinvestiční dotace
v rámci POVV.
– Určení lesního hospodáře pro vlastníky lesů v k.ú.Javorek.

ad2.)

Rozpočet na rok 2010
členům ZO byl předložen vypracovaný návrh rozpočtu obce na rok 2010. Rozpočet byl vyvěšen
od 6.1.2010 a po projednání jednotlivých položek rozpočtu byl členy ZO schválen. Rozpočet
obce na rok 2010 viz příloha.

ad3.)

Podmínky POVV 2010
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo Program podpory venkova 2010. Žádosti včetně
povinných příloh se přijímají v termínu od 1.1.2010. do 31.1.2010. Z tohoto důvodu bylo
svoláno toto mimořádné zasedání obce. Příslibem je skutečnost, že dotaci opět obdrží každá obce
o 1500 obyvatel, která předloží žádost v souladu se zásadami. Garantovaná výše dotace na letošní
rok je 104.000Kč, konečná výše dotace se odvíjí od počtu podaných žádostí. Ze změn oproti
minulým rokům je , že obec u dokládání vlastnictví nemusí být v případě pokládání či oprav
inženýrských sítí jako jsou vodovod, kanalizace atd. majitelem pozemku, obec musí v tomto
případě doložit souhlas majitele pozemku s realizací projektu.
Na základě podmínek v rámci POVV se ZO jednomyslně shodlo na opravě vodovodu v obci
Javorek v roce 2010. Proto obec vyhotoví a odevzdá žádost v rámci POVV na opravu vodovodu.

ad4.)

Různé
• Kalášek J. připomínka k zhotovení DVD z akce setkání rodáků.

Zastupitelstvo schvaluje:
* Rozpočet obce na rok 2010
* Žádost v rámci POVV

7:0:0
7:0:0

Starosta : ------------------------------Ověřovatelé:

---------------------------------

----------------------------------

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 5.3.2010
na obecním úřadě v 19.00h

Přítomni:
Břenek, Hejtmánek, ing.Kalášek, Kalášek, Husáková, Škapa, Žák,
Zapisovatel : Husáková
Ověřovatelé: Škapa, Kalášek

Program: 1.) Informace starosty
2.) Kanalizace a ČOV
3.) Žádosti občanů
4.) Různé
Starosta přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 7 z 9,
tzn. zastupitelstvo se může usnášet. Jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Dále přečetl návrh programu, zeptal se zastupitelů zda mají doplňující návrh, nebo požadují
změnu. Nikdo z přítomným neměl námitek. Program byl přijat 7 hlasy.

ad1.) Starosta informoval o:
- Byla odevzdána žádost v rámci poskytování dotací na drobné ekologické
vodohospodářské akce. V tomto dotačním titulu bylo celkem doručeno 13 žádostí
v celkové výši žádaných prostředků 56 170 501Kč. Ve schváleném rozpočtu Kraje
Vysočina na rok 2010 je uvolněno 41 000 000Kč.Hodnotící výbor, který zasedal 22.2.2010
doporučil poskytnutí dotace 11 žadatelům v celkové výši 41mil.Kč. S tím, že požadovaná
dotace bude snížena podle toho, kolik získali bodů v hodnocení podle specifických kritérií.
Na základě tohoto hodnocení žádost obce Javorek byla vyhodnocena kladně s tím, že obec
získává 71,4% dotace kraje v celkovém objemu 7 616 181Kč.
- Městys Jimramov se chystá k oslavě 650.výročí první písemné zmínky o Jimramovu a
současně připravuje oslavy 100 výročí založení školy.
- Doručení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení MUDr.Michal Jirčík a Martina
Jirčíková.
- Úředních hodinách FÚ Žďár nad Sáz. v březnu 2010 – prodloužené úřední hodiny.
ad 2.) ZO pověřilo starostu obce k zajištění informací ohledně získání úvěru k dofinancování podílu
obce , který činí 28,6% z celkových nákladů včetně DPH. Na příštím zasedání by měla být ZO
předložena smlouva o poskytnutí dotace na drobnou vodohospodářskou ekologickou akci z rozpočtu
kraje Vysočina a upřesnění zahájení prací firmou JCZ s.r.o.
ad3.) Žádosti
- žádost manželů Jurčíkových k novostavbě RD
- žádost Městyse Jimramova o příspěvek na vydání poštovní známky zobrazující skalní
útvar Prosička u Jimramova.
- Žádost obce Daňkovice o poskytnutí daru na provoz MŠ v Daňkovicích.
ad 4.) Různé
Členy ZO bylo připomenuto – částečné porušení okapových svodů na prodejně.
-- poškození dveří u místnosti na plasty.
-- kontejner na komunální odpad , ztráta zajišťovací tyče.

ZO Schvaluje :
- projektovou dokumentaci manželů Jurčíkových
- dar obci Daňkovice na provoz MŠ

7 :0 : 0
6 : 0 :1

ZO Zamítá :
- příspěvek na poštovní známku Městys Jimramov

3 : 4 :0

ZO ukládá starostovi zajistit opravu okapu na prodejně a nahlášení pojistné události s tím spjaté.
Zajistit opravu dveří u místnosti s plasty.

Starosta : ------------------------------Ověřovatelé:

---------------------------------

----------------------------------

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 7.5.2010
na obecním úřadě v 20.00h
Přítomni: Břenek, Hejtmánek, ing.Kakač, ing.Kalášek, Husáková,Němcová,Žák,
Hosté : M.Inwald za firmu JCZ,s.r.o., Ondřej Žáček za firmu SVOBSTAV.
Zapisovatel : Husáková
Ověřovatelé: Břenek,Hejtmánek
Program: 1.) Informace starosty
2.) Kanalizace ČOV
3.) Zpráva výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
4.) Žádosti občanů

Starosta přivítal přítomné a hosty, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 8 z 9,
tzn. zastupitelstvo se může usnášet.
Jmenoval zapisovatelku a ověřovatele zápisu. Dále přečetl návrh programu a požádal, aby
vzhledem k přítomnosti hostů byly informace zařazeny jako druhý bod programu a zeptal se
zastupitelů zda mají doplňující návrh, nebo požadují změnu. Nikdo z přítomným neměl
námitek. Program byl přijat 8 hlasy.
ad1.)

Kanalizace a ČOV v obci Javorek
Po podepsání smlouvy o dílo dle požadavku výběrového řízení na kanalizaci a ČOV v obci,
započala firma JCZ, s.r.o. vlastní stavební práce. Páteřní větev kanalizace kolem státní silnice
vede stavbyvedoucí p. Inwald a boční větev od státní silnice vlevo (ve směru jízdy od spodu
nahoru přes obec) vede stavbyvedoucí p.Žáček. Oba přítomní stavbyvedoucí se po úvodním
slovu starosty ujali vlastního komentáře k prováděným pracem i s časovým náhledem na
dokončení vlastní realizace stavby. Zároveň přítomným občanům zodpověděli jejich dotazy.
Výsledkem jednání bylo pověření starosty k zajištění společného setkání zástupců MěÚ
NMNM (odbor ŽP vodoprávního úřadu), projektanta (projekce Máša), zástupci obce Javorek
dotčených sousedů nově navržených tras oproti původní projektové dokumentace. Zároveň
Vl.Nekvinda předložil návrh na změnu tras stok B, E, F, dle projektové dokumentace .
Starosta opět na závěr připomněl, že všechna vyjádření včetně projektové dokumentace jsou
volně přístupné na úřední e-desce obce ( adresa: www.e-deska.cz/javorek).

ad2.)

Informace starosty:
- 28.-29.5.2010 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
- Byl uskutečněn výkup pozemku pro objekt ČOV.
- Byla zpracována o odevzdána žádost na úpravu veřejných prostranství a zeleně v obci.
- Pokračuje jednání na uskutečnění prodeje pozemku manž.Vrabcovým.
- Zaslána žádost o připojení k distribuční soustavě na E-on distribuce, a.s.
- Proběhla kontrola hospodaření obce.

ad3.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
Přezkoumání hospodaření za rok 2009 se uskutečnílo 19.4.2010. Za obec byla přítomna při
kontrole L.Husáková –místostarostka obce a L.Žáková –účetní obce. Za KÚ kraj Vysočina
odbor kontroly Hana Vaníčková DiS. ZO bylo seznámeno se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2009, ZO tuto zprávu projednalo a schválilo s výhradou včetně
závěrečného účtu obce. ZO ukládá účetní obce aby zjištěné chyby a nedostatky odstranila a na
příštím zasedání seznámila ZO s nápravnými kroky.
Rozpočtové opatření č.1, ZO bylo seznámeno s předloženým návrhem rozpočtového opatření
viz příloha č.1, toto opatření řeší změny oproti schválenému rozpočtu na rok 2010.

ad4.) Žádost
- manželé Jirčíkovi a Kubálkovi žádají o souhlas předložené projektové dokumentace
k přípojce NN z distribuční sítě E-on.

ZO schvaluje
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 s výhradou včetně
závěrečného účtu obce Javorek za rok 2009
8:0:0
- Rozpočtové opatření č.1
7:1:0
- Žádost na úpravy zeleně a veřejných prostranství v obci
7:0:1
- Projektovou dokumentaci přípojky NN manž.Jirčíkovým a Kubálkovým 8 : 0 : 0

Starosta : ----------------------------Ověřovatelé:

---------------------------------

----------------------------------

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 6.8.2010
na obecním úřadě v 20.00h
Přítomni: Břenek, Hejtmánek, ing.Kakač, ing.Kalášek, Husáková, Němcová, Žák
Hosté: Svoboda, ing.Strčálek, Teplý
Zapisovatel : Husáková
Ověřovatelé: Hejtmánek, Břenek.
Program: 1.) informace starosty
2.) Volby do zastupitelstev obcí
3.) Kanalizace a ČOV
4.) Rozpočtové opatření č.2
Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 7 z 9,
tzn. zastupitelstvo se může usnášet. Jmenoval zapisovatelku a ověřovatele zápisu. Dále přečetl
návrh programu, zeptal se zastupitelů zda mají doplňující návrh, nebo požadují změnu.
Nikdo z přítomným neměl námitek. Program byl přijat 7 hlasy s tím, že bude upraven vzhledem
k přítomnosti pana Svobody za firmu SVOBSTAV,s.r.o, a to následovně:
zahájeno bude bod č.3, poté č.2, č.1.
ad3.)

Kanalizace a ČOV
Starosta společně se stavebním dozorem ing.Strčálkem informoval o průběhu prací na realizaci
stavby kanalizaci a ČOV v obci. K dnešnímu dni byla zrealizována kanalizační síť v celé obci dle
projektové dokumentace včetně schválených změn. Zbývá dokončit stavební práce a vystrojení
elektroinstalací a zařízení na objektu čistírny odpadních vod. V následujícím měsíci je
předpokládané pokračování těchto prací a ukončení ke konci října 2010. Pan Břenek vznesl
připomínku na nevhodné řešení uskutečněného položení vodovodního řádu. Tato věc bude
projednána na příštím zasedání, s tím, že budou objasněny skutečnosti, jak byly dané práce v místě
provedeny a popřípadě možnost řešení. Ze smlouvy s Krajskou Správou a údržbou silnic Kraje
Vysočina( dále KSUSV) s zhotovitelem JCZ,s.r.o k stavebním pracím za účelem realizace stavby
Kanalizace a ČOV je závazek - opravení komunikace narušené stavbou do 31.8.2010 dle stanoviska
KSUSV ke stavebnímu povolení. Z tohoto důvodu bylo uskutečněno výběrové řízení formou
poptávky a písemné nabídky na realizaci těchto oprav. K dnešnímu dni jsou 3 cenové nabídky firmy
KSUSV – cestmistrovství Žďár n.Sáz. s cenou 747tis.Kč včetně DPH na opravu podél státní
komunikace. Dále firma JCZ s.r.o. – cena 646.980Kč včetně DPH a firma SVOBSTAV s.r.o.
–cena 597.696Kč včetně DPH. Všechny cenové nabídky viz příloha č.1
ZO projednalo a schválilo uskutečnění oprav firmou SVOBSTAV s.r.o , z důvodu nejnižší
cenové nabídky. ZO dále rozhodlo o uskutečnění oprav na překopech komunikace v obci v souvislosti
s prováděnými pracemi na výstavbě kanalizace v obci. K dnešnímu dni byly předloženy ZO cenové
návrhy na tyto práce od firem JCZ, s.r.o (cena 201.665Kč vč.DLPH) a SVOBSTAV, s.r.o (cena
178.510Kč vč.DPH). ZO projednalo a schválilo vybrání firmy SVOBSTAV, s.r.o, z důvodu nejnižší
cenové nabídky a provedením předcházejících výkopových pracích. Cenové nabídky viz příloha č. 2

ad2.) Volby do zastupitelstev obcí
Starosta informoval o doručení všech podkladů včetně informačního manuálu k volbám do zastupitelstva
obce (15.-16.10.2010)všem občanům starších 18ti let, ČR národnosti a trvalým pobytem v obci. Z hlediska
zaregistrování se kandidátů, kteří se chtějí ucházet o přízeň voličů v daném volebním období v obci Javorek
by nemělo být žádných překážek. Nicméně členové ZO vznesli připomínku, že takovéto informování občanů,
není zárukou, že se na registračním místě odevzdá dostatečný počet kandidátních listin, aby mohlo být
zvoleno nově ZO.
Starosta tedy vyzval přítomné členy ZO, aby obešli občany a informovali je osobně.
Bohužel nikdo z přítomných členů ZO neměl o tuto aktivitu zájem, proto se tedy starosta s místostarostkou
zavázali, že občany osobně osloví.

ad 4.) ZO projednalo předložené rozpočtové opatření č.2 a toto opatření schválilo bez výhrad.

ad1.)

Starosta informoval o:
- Doručení žádosti Adámi, Šimon k souhlasu s připojením se na kanalizaci v obci. Vzhledem k tomu,
že stavba kanalizace a ČOV není dokončena a zkolaudována , není možno žádosti vyhovět.
Další informace budou sděleny na příštím zasedání.

Zastupitelstvo schvaluje:
Opravu státní komunikace a komunikací v obci firmou SVOBSTAV,s.r.o
Rozpočtové opatření č.2

7:0:0
7:0:0

Starosta : ------------------------------Ověřovatelé:

---------------------------------

----------------------------------

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 02.07.2010
na obecním úřadě v 20.00h
Přítomni: Břenek, Hejtmánek, ing.Kalášek, Kalášek, ing.Kakač, Škapa, Žák .
Zapisovatel : ing.Kakač
Ověřovatelé: Kalášek, Škapa

Program: 1.) informace starosty
2.) Kanalizace a ČOV
3.) Stanovení členů obecního zastupitelstva
4.) Různé
Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 7 z 9, tzn. zastupitelstvo
se může usnášet.
Jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu. Dále přečetl návrh programu, zeptal se zastupitelů zda mají
doplňující návrh, nebo požadují změnu. Nikdo z přítomným neměl námitek. Program byl přijat 7 hlasy.
ad1.) Starosta informoval o:
- Doručení stavebního povolení manželů Jirčíkových.
- Probíhajících pracech na stavbě ČOV a kanalizace v obci. Skupina (JCZ)pracující podél páteřní státní
silnice se nachází po přechodu návsi od Žáku směrem ke Škapom. Druhá skupina pracující na kanalizační
síti vedlejší (SVOBSTAV) se nachází po přechodu návsi od Řádkové směrem ke Chrástom. V diskuzi byly
připomenuty úpravy terénu, které byly již započaty a budou nadále pokračovat i v měsíci červenci 2010.
Všechny připomínky budou projednány na kontrolním dnu s dozorem stavby a zhotovitelem díla.
ad2.) Kanalizace a ČOV
Stavební dozor ing. Strčálek seznámil ZO s probíhajícími pracemi na díle kanalizace a ČOV v obci
a s výhledem prací na následující měsíc. Doposud se při výstavbě kanalizace provádělo zhotovení odboček
včetně 1m přípojného potrubí dle skutečnosti a možnosti situací jednotlivých RD v obci. Je předpoklad, že
budou muset být provedeny cca 3průtlady pod státní silnicí (Jílek, Tempír, Dalibor od Němcových ).
ad 3.) Stanovení počtu členů OZ
ZO musí nejpozději 85 dnů před dnem volem do obecních zastupitelstev stanovit počet členů ZO pro
následující volební období v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.,§67.
Do 500 obyvatel 5- 15 členů ZO (a §68 odst.1 zákona o obcích). Pokud by ZO neurčilo z možného počtu
členů ZO dle zákona , volí se počet členů ZO podle počtu členů ZO v minulém končícím volebním období.
ZO projednalo počty členů a usneslo se, že v následujícím volebním období bude ZO 9členné.
ad4.)

Různé
Závěrečný účet obce – MID a účetní obce předložily ZO k projednání a schválení závěrečný účet obce
za rok 2009 viz příloha č.1 ZO po projednání tento závěrečný účet schválilo.

Zastupitelstvo schvaluje:
- počet členů ZO v následujícím volebním období
- závěrečný účet obce za rok 2009

6:0:1
7:0:0

Starosta : ------------------------------Ověřovatelé:

---------------------------------

----------------------------------

Zápis z ustavujícího zasedání ZO dne 11.11.2010
Obec Javorek
zastupitelstvo obce Javorek

ZÁPIS
Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE JAVOREK, KONANÉHO DNE 11. 11. 2010
OD 19.00 HODIN

ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

-

-

-

-

v 19.00 hodin zahájeno ing.Jiřím Kaláškem (předsedající) zasedání zastupitelstva obce Javorek
na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( Příloha č.1 ) předsedající schůze
konstatoval, že je přítomno 9 členů z 9 a tímto je zastupitelstvo usnášení schopné ( § 92, odst.3,
zákona o obcích )
ustavující zasedání zastupitelstva obce Javorek bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91,
odst. 1 zákona č.128 / 2000 Sb., o obcích v plném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty
pro podání návrhů k soudu na neplatnost voleb nebo hlasování ( lhůta uplynula dne 29.10.2010 –
žádný návrh nebyl podán )
informace dle § 93, odst. 1, zákona o obcích byla na „Úřední desce Obecního úřadu Javorek“
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní a to od 1.11. do 11.11.2010. Současně
se zveřejněním na „Elektronické úřední desce“
všem členům nově zvoleného zastupitelstva bylo předáno „Osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce“ podle § 53 zákona č.491 /2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů v plném znění
SLOŽENÍ SLIBU ČLENY ZASTUPITELSTVA OBCE

-

-

předsedající v souladu s § 69 odst.2, zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu
před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib
nebo složení slibu s výhradami má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491 / 2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v plném znění)
předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst.2, zákona o obcích:
„ Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce a jejím občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě
vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova: „Slibuji“ a podpisem na
připraveném archu ( Příloha č.2)

-

žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou.

URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
-

-

předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Zdenu Forchtsamovou a Jiřího Kaláška
zapisovatelem Lenku Husákovou
k návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Javorek určuje ověřovateli zápisu Zdenu Forchtsamovou a Jiří Kaláška,
zapisovatelem Lenku Husákovou .
Hlasování: pro: 9
proti: 0
Usnesení č. 1 – schváleno

zdrželi se: 0

SCHVÁLENÍ PROGRAMU
I)
-

volba starosty a místostarosty
určení způsobu volby starosty a místostarosty
volba starosty
volba místostarosty

II) zřízení „Finančního výboru“, „Kontrolního výboru“,“
volba předsedy „Finančního výboru“
volba předsedy „Kontrolního výboru“
IV) diskuse
Hlasování:

-

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

ad I)
členové zastupitelstva se předběžně dohodli na veřejné volbě starosty a místostarosty obce
jako první proběhla volba starosty obce
na funkci STAROSTY byl navržen předsedajícím na základě výsledků voleb ing.Vlastimil Kakač
ing.Vlastimil Kakač nabídku odmítl. Poté předsedající vyzval ostatní členy ZO, zda chtějí funkci
starosty vykonávat. Žádný z přítomných tuto nabídku nepřijal. V následující diskuzi vyplynulo,
že by bylo vhodné přerušit zasedání ZO a uskutečnit nové zasedání
v nejbližším možném termínu, který bude včas oznámen a vyvěšen na úřední desce
nejméně 7dnů před zasedáním ZO.

……………………

………………………

Ověřovatelé zápisu

……………………………
starosta obce

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Lukavice volí starostou obce p. Josefa Dědiče

Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 1

Usnesení č. 2 – schváleno
ad. I) na funkci MÍSTOSTAROSTY navržen KAREL HŮLA

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Lukavice volí místostarostou obce p. Karla Hůlu

Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 1

Usnesení č. 3 – schváleno
-

vedení zasedání předáno panu starostovi obce, který poděkoval všem za projevenou důvěru
ke zvolení do funkce starosty obce
ad. II) zřízení „FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU“, „KOMISE KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ“ A „KOMISE PRO
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ OBCE“

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horní Lukavice zřizuje „Finanční výbor, „Kontrolní výbor“, „Komisi kulturní
a sociální a „Komisi pro životní prostředí a rozvoj obce“. Oba výbory a komise budou pracovat
ve tříčlenném složení.
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 – schváleno
na předsedu FINANČNÍHO VÝBORU navržen JOSEF MILOTA

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Lukavice volí předsedou finanční komise p. Josefa Milotu

Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 1

Usnesení č. 5 – schváleno
na předsedu KONTROLNÍHO VÝBORU navržen ING. VÁCLAV HAVLÍČEK

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Lukavice volí předsedou finanční komise Ing.Václava Havlíčka

Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 1

Usnesení č. 6 – schváleno
na předsedu KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ KOMISE navržena JAROSLAVA REGNEROVÁ

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Lukavice volí předsedou kulturní a sociální komise pí. Jaroslavu Regnerovou

Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 1

Usnesení č. 7 – schváleno
na předsedu KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ OBCE navrženKAREL ČERVENÝ

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Lukavice volí předsedou komise pro životní prostředí a rozvoj obce p. Karla Červeného

Hlasování: pro: 6

-

proti: 0

zdrželi se: 1

Usnesení č. 8 – schváleno
jelikož do výborů a komisí zatím nejsou určeni a zvoleni členové, kteří budou zastupitelstvem obce
v příštích dnech vytipováni a osloveni, je navrženo následující znění:
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horní Lukavice odkládá volbu členů kontrolního a finančního výboru, komise
kulturní se sociální a komise pro životní prostředí a rozvoj obce z důvodu nedostatku kandidátů na
členství ve výborech a komisích na nejbližší zasedání.
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 – schváleno
ad. III) NÁVRH ODMĚN NEUVOLNĚNÝM ČLENŮM ZASTUPITELSTVA V SOULADU S § 72, ZÁKONA O OBCÍCH
A NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 37 / 2003 Sb., O ODMĚNÁCH ZA VÝKON FUNKCE ČLENŮM ZASTUPITELSTEV, V PLNÉM
ZNĚNÍ, POSKYTOVÁNA MĚSÍČNÍ ODMĚNA VE VÝŠI:

starosta obce
místostarosta obce
předsedové výborů a komisí
člen výboru
člen zastupitelstva

14 347 Kč
12 725 Kč
1 520 Kč
1 210 Kč
460 Kč

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horní Lukavice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n), zákona o obcích
stanoví odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Horní Lukavice ve výše jmenovaných
funkcích a částkách měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

ad. IV) DISKUSE

místostarosta pan Karel Hůla ze svojí odměny místostarosty věnuje měsíčně 1 000 Kč na věcné
prostředky pro JSDH Horní Lukavice
-

předsedající ukončil zasedání obecního zastupitelstvave 20.10hodin
Přílohy zápisu:
1) prezenční listina
2) listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání dle § 93 odst. 1, zákona o obcích

zápis vyhotoven dne 14.11. 2010

zapisovatel:

dne

ověřovatelé:

dne
dne

Zápis z ustavujícího zasedání ZO dne 27.11.2010
Obec Javorek
zastupitelstvo obce Javorek

ZÁPIS
Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE JAVOREK, KONANÉHO DNE 27. 11. 2010
OD 19.00 HODIN
-

předsedající ing.Jiří Kalášek navrhl určit ověřovatele zápisu Petra Břenka a Ladislava Hejtmánka.

-

zapisovatelem Lenku Husákovou

-

k návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Javorek určuje ověřovatele zápisu Petra Břenka a Ladislava Hejtmánka.
Zapisovatelem Lenku Husákovou .

Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 1 – schváleno
SCHVÁLENÍ PROGRAMU

I)

-

volba starosty a místostarosty

určení způsobu volby starosty a místostarosty
volba starosty
volba místostarosty
II) zřízení „Finančního výboru“, „Kontrolního výboru“, „Komise kulturní
a sociální“ a „Komise pro životní prostředí a rozvoj obce“

-

volba předsedy a členů „Finančního výboru“
volba předsedy a členů „Kontrolního výboru“
III) rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72, zákona
o obcích)

IV) Rozpočtové opatření č.3
V) diskuse

Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

-

členové zastupitelstva se předběžně dohodli na veřejné volbě starosty
a místostarosty obce
jako první proběhla volba starosty obce a po jeho zvolení bylo přistoupeno k volbě
místostarosty obce
ad. I) na funkci STAROSTY navržen ing.Jiří Kalášek

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Javorek volí starostou obce ing.Jiřího Kaláška

Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 1

Usnesení č. 2 – schváleno
ad. I) na funkci MÍSTOSTAROSTY navržena Lenka Husáková

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Javorek volí místostarostou obce Lenku Husákovou

Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 1

Usnesení č. 3 – schváleno
ad. II) zřízení „FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU“
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Javorek zřizuje „Finanční výbor, „Kontrolní výbor“. Oba výbory
budou pracovat ve tříčlenném složení.
Hlasování: pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 – schváleno
na předsedu FINANČNÍHO VÝBORU navržena Zdena Forchtsamová
a členy finančního výboru: Josef Jílek a Ladislav Hejtmánek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Javorek volí předsedou finanční výboru Zdenu Forchtsamovou a členy
finančního výboru: Josefa Jílka a Ladislava Hejtmánka.

Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 1

Usnesení č. 5 – schváleno
na předsedu KONTROLNÍHO VÝBORU navržen ing. Vlastimil Kakač a členy kontrolního výboru
Petr Břenek a Miroslav Škapa.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Javorek volí předsedou kontrolního výboru Ing.Vlastimila
Kakače a členy kontrolního výboru Petra Břenka a Miroslava Škapu.
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 1

Usnesení č. 6 – schváleno
ad. III) NÁVRH ODMĚN NEUVOLNĚNÝM ČLENŮM ZASTUPITELSTVA V SOULADU S § 72,
ZÁKONA O OBCÍCH A NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 37 / 2003 Sb., O ODMĚNÁCH ZA VÝKON FUNKCE
ČLENŮM ZASTUPITELSTEV, V PLNÉM ZNĚNÍ, POSKYTOVÁNA MĚSÍČNÍ ODMĚNA VE VÝŠI:

starosta obce
místostarosta obce
člen zastupitelstva
účetní

5.000 Kč
2.500 Kč
437 Kč
1.176 Kč

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Javorek v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n), zákona
o obcích stanoví odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Javorek ve výše
jmenovaných funkcích a částkách měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.

Hlasování: pro: 9
proti: 0
Usnesení č. 7 – schváleno

zdrželi se: 0

ad. IV) Rozpočtové opatření č.3
Členům ZO byl předložen návrh rozpočtového opatření č.3, po projednání byl tento
návrh přijat .
Hlasování: pro: 9 proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 – schváleno
Přílohy zápisu:
1) prezenční listina
2) rozpočtové opatření č.3

……………………

………………………

Ověřovatelé zápisu

……………………………
starosta obce

