
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne  

25. 6. 2020 na obecním úřadě v 19,00 hodin 
 

Přítomni: Škapa, Řehan, Žák, Kakač, Jirčíková, Jílková 

Omluveni: Hejtmánek, Forchtsam, Forchtsamová 

Zapisovatel: Jirčíková 

Ověřovatelé: Řehan, Jílková 

Hosté: J. Škapa, Žilka 

 

Program: 

1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé 

2. Informace – plnění úkolů 

3. Závěrečný účet obce 2019 

4. Účetní uzávěrka obce za rok 2019 

5. Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2019 

6. Dotace 

7. Žádosti 

8. Různé 

 

ad1) Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé 
Starosta přivítal přítomné, zastupitelstvo se sešlo v počtu 6 z 9. Navrhl zapisovatele a ověřovatele 

zápisu. Dále přečetl návrh programu, zeptal se zastupitelů, zda mají doplňující návrh nebo požadují 

změnu. Zastupitelstvo bylo seznámeno rozpočtovými opatřeními. 

Starosta dal hlasovat o osobě zapisovatele (Jirčíková), ověřovatele (Řehan, Jílková) programu. 

 

1. hlasování 

ZO schvaluje: 6:0:0                                                           6: 0: 0 

 

ad 2) Informace – plnění úkolů 
- Aktuální informace COVID 19 – ponížení příspěvků obcím od státu. 

- Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční 2. a 3. října 2020 

(případné 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu se uskuteční 9. a 10. října 2020 – zajistí Jirčíková 

- Dokončen chodník u budovy OÚ – zhotovil p. Štětka. 

- ČOV – strojní pojištění čerpadla stále v jednání.  

- Po dobu nepřítomnosti pana Teplého bude provoz ČOV zajišťovat starosta obce.  

- Oprava čističky bude finančně náročná, proběhla předběžná finanční kalkulace  

- Kraj Vysočina požaduje po obcích na zabezpečení dopravní obslužnosti příspěvek 70,-Kč na 

občana. 

- Obci byla proplacena dotace na odradonovací zařízení. 

- Dne 31.7.2020 bude přes obec veden závod – Cyklo Vysočina. 

 

ad3) Závěrečný účet obce 2019 
ZO byl předložen Závěrečný účet (návrh) obce za rok 2019.  

ZO závěrečný účet projednalo. 

Starosta dává hlasovat o schválení Závěrečného účtu obce Javorek za rok 2019 bez výhrad. 
 

2. hlasování 

ZO schvaluje: 6:0:0                                                       6:0:0                                                        

 



 

ad4) Účetní závěrka obce za rok 2019 

 

Starosta dal hlasovat o schválení účetní závěrky obce Javorek za rok 2019. 

 

3. hlasování 

ZO schvaluje: 6:0:0                                                        6:0:0 

 

 

ad5) Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2019 
Dne 14.4.2020 proběhla kontrola z KÚ Kraje Vysočina, odboru kontroly ohledně hospodaření obce. 

Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 

ZO zprávu projednalo a bere na vědomí. 

 

Starosta dal hlasovat o schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Javorek za rok 

2019. 

 

4. hlasování 

ZO schvaluje: 6:0:0                                                         6:0:0 

 

ad 6) Dotace 
- POV 

- Prodejny 

- MAS Zubří země, o.p.s. - Dotace na hasičské zbrojnice – realizace v r. 2021. 

- Dotace na vrt (60%dotace – 40% spoluúčast obce). Byl zpracován projekt hydrogeologického 

průzkumného vrtu, rozpočet je 425 617,- Kč s DPH. Projekt na průzkumný vrt provedla firma 

Enviro-ekoanalytika, s.r.o., Nad Kunšovcem 1405/2, Velké Meziříčí. 

 

Starosta dává hlasovat o podání žádosti o dotaci. 

 

5. hlasování 

ZO schvaluje: 6:0:0                                                           6:0:0 

 

- dotace na rekonstrukci Vodní nádrž Javorek – žádost je zpracovaná, dotace přislíbena, bude se 

řešit v červenci. 

-Z ministerstva financí byla proplacena dotace na Odradonovací zařízení. Následně bude proplacena 

fa ve výši 1 470 634,- společnosti Vodaservis s.r.o. Z tohoto důvodu je třeba schválit rozpočtové 

opatření 2/2020. 

 

Starosta dává hlasovat o schválení rozpočtového opatření č. 2/2020  

 

6. hlasování 

ZO schvaluje:  6:0:0                                                           6:0:0 

 

ad 7) Žádosti 

 

- Linka bezpečí – o finanční příspěvek na činnost. 

- Hospic Vysočina – o finanční příspěvek na činnost. 

V letošním roce prostředky na finanční podporu vyčerpány. 

 

 

 



ad 8) Různé 

 

- Zatrubnění potoka bude finančně náročné, bude se řešit na podzim. 

- Starosta navrhuje zakoupit další úsporné veřejné osvětlení a dopravní zrcadla. 

- Bude provedena oprava oplocení v obci – obecní pozemky. 

- Dne 16.6.2020 se narodila Lucie Žáková. 

 

- Starosta předkládá návrh Veřejnoprávní smlouvy  mezi městem Nové Město na Moravě a obcí 

Javorek na, jejímž základě budou orgány města vykonávat pro obec část přenesené působnosti v 

rozsahu stanoveném ustanovením par. 60 odst. 2 zákona o přestupkovém řízení a zvláštních 

právních předpisů na úseku přestupků. 

 

Starosta dává hlasovat o uzavření této smlouvy. 

 

7. hlasování 

ZO schvaluje: 6:0:0                                                    6:0:0 

 

- Starosta informuje zastupitele o zařazení do MAS Zubří země v programovém období 2021-2027. 

 

 

 

 

Ověřovatelé: Řehan, Jílková 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 30.6.2020                                                            Bc. Miroslav Škapa 

                                                                                                          Starosta obce 


