
               Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 4.2.2011 
                                          na obecním úřadě v 18.00h 

 
Přítomni :     Břenek, Hejtmánek, ing.Kakač, ing.Kalášek,  Kalášek,  Husáková, Škapa, Jílek, Forchtsámová.               . 
Zapisovatel : ing.Kakač,Kalášek 
Ověřovatelé: Škapa, Forchtsámová 
Hosté:            Staněk 
 
Program: 1.) informace starosty 
                 2.) Kanalizace a ČOV 
                 3.) Žádosti občanů 
                 4.) Rozpočtové opatření č.1       
                                 

                             Starosta přivítal přítomné,  konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 9 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  9 hlasy.  
                 ad2.)    Starosta dal na úvod slovo panu Staňkovi, který seznámil ZO s návrhem a cenovou kalkulací provozu ČOV  
                        a kanalizace v obci. Vysvětlil problematiku postupu  realizace kanalizačních  přípojek a co patří a nepatří 
                        do kanalizace.  Způsob zálohových plateb a vyučtování služby. 
                          Vzhledem k tomu, že technologické vystrojení objektu ČOV není dokončeno, zhotovitel má přislíbené dodání  
                        jednotlivých prvků technologie od výrobců na konec měsíce února 2011, proto se pan Staněk bude již při  
                        zprovozňování ČOV zúčastňovat. Po zodpovězení všech dotazů pan Staněk poděkoval za přijetí, předložil návrh 
                        smlouvy k prostudování  a poté se s přítomnými rozloučil. 

            ad1.)      Starosta informoval o: 
- Odevzdání žádosti v rámci POV, termín do 31.1.2011.  Žádost je na opravu komunikací v obci po  
      realizované kanalizační síti v obci. 
- Možnosti žádat o dotaci spojenou s významnými výročími v obci, termín odevzdání do 15.2.2011. 

                  Žádost na oslavy výročí spolku SDH Javorek. 
- Proběhlo vymetání komínů a revize spalinových cest od p.Podsedníka z Bystřice n.P. 
- Uskutečněném společném jednání s jednatelem firmy Prima Polička ohledně stavu krytiny  
       na obchodě č.p.11 
- Ukončení nájemní smlouvy k 28.2.2011 na obchod v Javorku s L.Žákovou. Od 1.3.2011 o provozování 
     obchodu v těchto prostorách má zájem p.Věra Škapová.  
- L.Žáková žádá o ukončení k 31.3.2011 dohodu o práci s obcí Javorek jako pomocná účetní.  Od 1.4.2011 

bude sepsána dohoda o práci pomocné účetní obce Javorek s Pavlínou Hejtmánkovou. L.Žáková vyhotoví 
k 31.3.2011 daňové přiznání a statistická hlášení za účetní jednotku obce Javorek a P.Hejtmánkovou  
seznámí a zaučí s vedením účetnictví. 

     ad3.)    Žádosti občanů 
                    Žádost R.Slámové a Vl.Nekvindy o 20% podporu s celkově vynaložených prostředků na opravu  
                    vesnických usedlostí č.p 3 –Slámová a č.p. 21 –Nekvinda. 
                    Žádost J.Vraspíra o zřízení věcného břemene na obecním pozemku 36/1 v k.ú.Javorek ošetření práva  
                    vstupu za účelem opravy a údržby vodovodní přípojky k č.p.20. 
   ad 4.)  Rozpočtové opatření č.1 
               ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1, které je přílohou tohoto zápisu. 
 

                    Zastupitelstvo obce Javorek schvaluje 
                    Poskytnutí příspěvku R.Slámové a Vl.Nekvindovi                     9 : 0 : 0 
                    Zřízení věcného břemene J.Vraspírovi                                        9 : 0 : 0 
                    Rozpočtové opatření č.1                                                              9 : 0 : 0 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              



       Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 4.3.2011 
                                    na obecním úřadě v 19.00h 

 
Přítomni: Břenek, Hejtmánek, ing.Kakač, ing.Kalášek, Kalášek, Husáková, Forchtsámová,                  
 
Zapisovatel : Husáková 
Ověřovatelé: ing.Kakač, Hejtmánek. 
 
Program: 1.) informace starosty 
                 2.) Kanalizace ČOV 
                 3.) žádosti občanů 
                 4.) různé 
  
 

                      Starosta přivítal přítomné, Starosta 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. 
 
 
 
 

    ad1.)      Starosta informoval  o: 
- Oznámení FÚ Žďáru nad Sázavou o rozšíření úředních hodin do konce března 2011. 
- Konání farmářských trhů od 7.5.2011 na Vratislavově nám. v Novém Městě na Moravě. 
- Umístění putujícího kontejneru na  elektroodpad v období od 23. -25.3.2011. 
- Odevzdání žádosti o dotaci na významná výročí v obci na rok 2011. 
- Návrhu vyhotovení smlouvy na pronájem prostoru obchodu č.p.11 
- 3000ks neprodaných pohlednicích s motivem obce Javorek léto,zima. L.Žáková žádá 

proplatit, ale nebyly doposud předloženy finanční doklady o jejich nákupu. Bude řešeno na 
příštím zasedání.  

- Oznámení  o údržbě břehových porostů od Povodí Moravy, stromy označené červenou 
barvou budou odstraněny  a to na pravém břehu toku Fryšávky říční km 6,750 celkem 7ks. 

- Nabídka služeb firmy Šetelík Oliva s.r.o. v oblasti projektování inženýrských sítí , 
vodohospodářských staveb a technického zařízení budov.  

 
 
 

ad2.)     Kanalizace a ČOV 
          Zhotovitel JCZ s.r.o. Maršovice pokračuje ve vystrojení technologie objektu ČOV, v důsledku  
     ukončení  výroby plovoucích turbín axiálního typu bude nahrazeno aerobním provzdušňovadlem  
     model Hana, které je usazeno na dně aktivační nádrže (lepší účinnost provzdušnění a celková  
     účinnost zařízení). Rovněž byla ukončena výroba automatického středového rotačního síta, toto bude  
     nahrazeno česly od firmy Zemský, které brání vtoku plovoucích a hrubých nečistot, materiálové  
     provedení –nerez.  Od pana Břenka zaznělo upozornění na výtok vody z vyústění kanalizace do to toku  
     Fryšávky s možností nedostatečné těsnosti vybudovaných nádrží v objektu ČOV. Stavební dozor společně  
     starostou zjistí skutečný stav a na dalším zasedání budou informovat ZO.  
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
              ad3.)    Žádosti občanů  

                - Obec Daňovice žádá o poskytnutí finančního daru na provoz MŠ. ZO žádost projednalo, posoudilo 
                  a následně odsouhlasilo poskytnutí finančního daru na provoz MŠ ve výši 5tis.Kč.  
                - F.Forchtsám Javorek č.p.9 žádost o povolení přípojky na místní budovanou oddělenou kanalizaci  
                  odpadních vod. ZO žádost projednalo a předběžně vyslovilo souhlas k zřízení přípojky za následujících   
                  podmínek : 1. složení zálohy ve výši 10tis.Kč (bude vrácena pokud žadatel opraví komunikace poničené  
                                                                                              v důsledku budování přípojky). 
                                     2. pokud šachta není uzpůsobena s vyústěním na možné připojení, bude připojení na vlastní  
                                         kanalizační síť provedeno odbornou firmou –JCZ s.r.o., náklady hradí žadatel. 
                  O těchto podmínkách bude F.Forchtsám starostou informován. Na dalším zasedání bude členům ZO  
                  poskytnuta  zpráva o výsledku jednání. 
 
      
 
 
 

 
Zastupitelstvo schvaluje: 
 
 Poskytnutí finančního daru obci Daňkovice na provoz MŠ                               7 : 0 : 0 
  
 
 
                                                                                            
                                                                                            Starosta : ------------------------------- 
 Ověřovatelé:    --------------------------------- 
 
 
                         ---------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              



    Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 1.4.2011
                                na  obecním úřadě v 20.00h

Přítomni :      Břenek, Hejtmánek, Husáková, ing.Kalášek,  Kalášek,  Forchtsámová, Škapa, ing.Kakač, 
                       Jílek.
Zapisovatel : Husáková
Ověřovatelé: Hejmánek,  ing.Kakač

Program: 1.) Informace starosty
                 2.) Kanalizace a ČOV
                 3.) Žádosti občanů
                 4.) Různé
                                  

     Starosta přivítal přítomné,  konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu p 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 9 hlasy.

ad1.)      Starosta informoval o:
- splnění úkolů z minulého zasedání ZO.
- Uskutěněném společném jednání zástupců firmy Cemberit a Švanda s.r.o Polička, za obec starosta, 

místostarosta a ing.Kakač. Přislíbena 40% sleva na krytinu Beternit Horal s tím, že doposud nebyl obci 
doručen položkový rozpočet na pokrývačské práce na č.p. 11.

- Uskutečnění opravy v tomto měsíci poškozené střešní krytiny po zimě na č.p.11 firmou Černý Hlinsko. 
- Oznámení a možnosti seznámení se s návrhem plánu péče o CHKO Žďárské vrchy v období 2011-20. 

Nahlédnutí na Obecním úřadě s tím, že připomínky k návrhu lze poslat nejpozději do 15.4.2011.
- Uskutečnění podpisu a zřízení věcného břemene na pozemcích 36/1 a 707/1 žadatelů manželů 

Vraspírových a manželů Hejlových.
- Vyrozumění k žádosti Fr.Forchtsáma č.p. 9 na připojení k nově budované kanalizační síti v obci. 
- Oznámení KÚ kraje Vysočina odboru kontroly o kontrole hospodaření obce za rok 2010 dne 5.4.2011 

v 8.00hod na Obecním úřadě v Javorku.

ad2.)    Kanalizace a ČOV   

         Členové ZO byli seznámeni s průběhem prací na objektu ČOV. Byla vyřešena budoucí možná oprava 
provzdušňovacího zařízení v aktivační a usazovací nádrži. Bude možné vyjmout provzdušňovací zařízení z nádrží 
bez nutnosti vyčerpání obsahu.
 Dále byl upraven kontrolní Parschalův žlab – navýšením o jednu zkruž z důvodu obsluhy zařízení.  
 Případné vody objevující se v výpustném objektu do toku Fryšávky z ČOV jsou z melioračních sítí, které jsou 
zbudovány okolo objektu ČOV. Tyto vody jsou napojeny až za měřícím zařízením. takže nijak nenavyšují  
množství  měřených odpadních vod a ještě tyto vody více naředˇují což je žádoucí. 
 Kanalizační  poklopy a límce budou v následujícím měsíci zhotovitelem překontrolovány a popřípadě upraveny 
dle potřeby s okolním terénem. 
 ZO projednalo otázku zaslání informací  o napojení se na kanalizační síť a ČOV všem občanům Javorka.  Zajistí 
starosta obce. 
 Členové ZO budou dopředu informováni starostou o společné prohlídce objektu ČOV v následujícím měsíci.



ad3.)   Žádosti               
               žádné
         
ad4.)   Různé      
           p.Břenek:
               1. Přístup  k elektrorozvaděci veřejného osvětlení na pozemku pana J. Pavlíka.
                2. Upozornění p.Mertlíka na zasypání kanalizační vpustě.
                3. Obecní vývěska umístěna u č.p. 11 nahradit za stejnou, jako je na Obecním úřadě.
            
         ZO připomínky projednalo, schválilo výměnu vývěsky.  O dalších dvou připomínkách bude starosta
        informovat ZO na příštím zasedání.

         ZO schvaluje:

         Výměnu vývěsky       9 : 0 : 0

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

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



       Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 6.5.2011 
                                    na obecním úřadě v 20.00h 

 
Přítomni: Břenek, Hejtmánek,  ing.Kalášek, Kalášek, ing.Kakač, Jílek, Škapa, Husáková,  
                 Forchtsámová .     
Hosté : M.Invald za firmu JCZ s.r.o., J.Staněk za firmu NEMMOOVI s.r.o budoucí provozovatel  
            ČOV, stavební dozor ing.Strčálek a M.Teplý.         
Zapisovatel : Husáková 
Ověřovatelé: Jílek, Kalášek 
 
Program: 1.) Informace starosty 
                 2.) Kanalizace ČOV 
                 3.) Žádosti občanů 
                 4.) Rozpočtové opatření č. 2 
 
    Před zahájením zasedání  ZO proběhlo v 18hod. na objektu ČOV předávací řízení . Za zhotovitele 
byl přítomen M.Invald a za obec všichni členové ZO včetně stavebního dozoru. Pan Invald seznámil 
ZO s provedenými pracemi, obsluhou a s předpokládaným chodem zabudovaných zařízení  na 
objektu ČOV. V následující diskuzi vyplynulo, že zhotovitel firma JCZ s.r.o. zabuduje  v nátokové 
šachtě přípojné potrubí na fekál, které bude zaústěno do nátokového záchytného koše na přítoku 
hlavního řádu kanalizace z obce. Poté se členové ZO odebrali na veřejné zasedání do zasedací 
místnosti OÚ.  

                    Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 9 z 9, 
               tzn. zastupitelstvo se může usnášet.Jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu. Dále přečetl  návrh  
              programu s tím, že body 2 a 3 programu budou zahrnuty do bodu 1 v rámci informací, zeptal se   
              zastupitelů zda mají doplňující návrh, nebo požadují změnu. Nikdo z přítomným neměl  námitek.  
              Program byl přijat  9 hlasy. 

  ad1.)   Starosta informoval  o: 
 -  úkolech z minulého zasedání.  *Vývěska (zhotoví pan Žák) 
                                                     *Mertlík –uvolnění kanálové šachty od štěrku – udělá v červnu. 
                                                      *Pavlík – přístup k veřejnému osvětlení – nesplněno. 
  -     opravě střechy na domě č.p.11 firmou Černý z Hlinska.  
  -     rozpočtu na krytinu od firmy Prima z Poličky. 
  -    výsledku přezkoumání hospodaření obce Javorek za rok 2010. Členové ZO byli seznámeni s obsahem  
        zprávy krajského úřadu kraje Vysočina odboru kontroly. Výsledek přezkoumání byl přijat s výhradou. 
- návrhu smlouvy na finanční dotaci k 90.výročí založení sboru SDH v Javorku. 
- odevzdání žádosti na zkušební provoz ČOV na MěÚ NMNM . 
 

ad3.)  Žádosti 
          Manželé Jirčíkovi žádost  o připojení na kanalizaci. 
 

ad 4.) Rozpočtové opatření č. 2 
  ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2, které je přílohou tohoto zápisu. 
     
Zastupitelstvo schvaluje: 
- podepsání smlouvy na fin.dotaci k výroží  SDH                                 9 : 0 : 0 
- rozpočtové opatření č. 2                                                                       9 : 0 : 0 
 
 
                                                               
                                                                                            Starosta : ------------------------------- 
 Ověřovatelé:    --------------------------------- 
 
 
                         ---------------------------------- 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              



       Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 3. 6. 2011 
                                    na obecním úřadě v 20.00 hod. 
 

 
Přítomni: Břenek, Forchtsámová, Hejtmánek, Jílek,  ing.Kalášek, Kalášek, ing.Kakač, , Škapa.  
                      
Zapisovatel : ing. Kakač 
Ověřovatelé: Forchtsámová, Škapa  
 
Program: 1.) Informace starosty 
                 2.) Kanalizace ČOV 
                 3.) Žádosti občanů 
                 4.) Závěrečný účet obce Javorek za rok 2010 
                 5.) Různé    

                          Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 8 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 8 hlasy. 

 
       ad1.)   Starosta informoval  o: 

- Uskutečněném jednání ve věci povolení zkušebního provozu stavby splaškové kanalizace a ČOV v obci 
Javorek, které se uskutečnilo dne 19.5.2011 v 9.00hod. Jednání se zúčastnili za obec starosta obce,  

      za projekci Máša pan Máša, za zhotovitele JCZ s.r.o. ing M.Invald, za provozovatele ČOV J.Staněk, 
      za odbor stavebního a životního prostředí MÚ NMNM RNDr. Marie Švestková a za Povodí Moravy   
      Fr.Špatka.  Bylo konstatováno, že stavba je provedena bez zjevných nedodělků a nedostatků.  
      Podmínky pro zkušební provoz : 
- zahájení zkušebního provozu od 20.6.2011 po dobu 1roku. 
- monitorovací a kontrolní vzorky typu A 6x ročně (přítok a odtok) 
- platí podmínky pro povolení na vypouštění odpadních vod vydaného ze dne 4.12.2009. 

Následně bylo doručeno 26.5.2011 rozhodnutí  o vydání povolení k provedení zkušebního provozu  
splaškové kanalizace a ČOV v obci. 
 

- Oznámení zahájení správního řízení ve věci nařízení biologického hodnocení všech pozemků dotčených 
zamýšlenou výstavbou malé vodní elektrárny (MVE) na řece Fryšávce společnosti ZOKO. Účastníci řízení 
mohou do 10dnů od doručení na správě CHKO Žďár n.S. se můžou seznámit s podklady. Po uplynutí lhůty 
bude vydáno rozhodnutí. 

- Oznámení MÚ odboru stavebního a životního  prostředí o přerušení stavebního řízení ve věci RD 
Ptáčkových. 

- Byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace k 90.výročí SDH v obci Javorek. 
 

ad2.)   Na kanalizaci 
              byl již připojen obecní objekt č.p.11, výkopové zemní práce byly provedeny společně s panem Husákem,  
             Sobotkou, Forchtsamem, Helebrantem a starostou. 

       Dále pokračuje připojování ostatních obyvatel za účasti kontroly zástupců obecního úřadu s vyhotovením 
       fotodokumentace provedení připojení žadatelů. 
 

ad 3.) Žádosti 
     Jaroslav Hradil žádá o odkoupení části obecního pozemku 632/1 v kú Javorek. K žádosti předkládá snímek  
     grafického přehledu parcel s vyznačením části pozemku. ZO žádost projednalo a vyslovilo souhlas s 
     prodejem za 20tis. Kč, poplatky spojené s prodejem hradí žadatel. 
 

ad 4.) Závěrečný účet obce Javorek za rok 2010  
   ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce Javorek za rok 2010 s výhradou, závěrečný účet viz příloha  
   tohoto zápisu. 
 
 



 
 

ad5.)  Různé 
  Stavební úpravy-zbudování zastřešení  na terase u č.p.11. Doc.PhDr. Vladimír Řehan daroval částku 25tis.Kč 
  na zhotovení dřevěné pergoly.  Přání dárce je, aby pergola byla postavena do poloviny června 2011.  
  K zamýšleným stavebním pracím byli osloveni místní tesaři  -  negativní výsledek . 
  Práci provede  M.Hejtmánek z Poličky. ZO po projednání odsouhlasilo spoluúčast v případě potřeby  
  pokrytí finančních nákladů.  
 
  Úprava rozpočtu na rok 2011  výdaje 9.200Kč ( neinvestiční výdaje na žáky navštěvující ZŠ NMNM 7.800Kč  
   a projednání přestupků 1.400Kč)  ZO projednalo a s úpravou rozpočtu souhlasí.  
 
 
     
Zastupitelstvo schvaluje: 
- úpravu rozpočtu v měsíci květnu ve výdajích  9.200 NMNM                                  8 : 0 : 0 
- prodej části pozemku p.Hradilovi                                                                             8 : 0 : 0 
- finanční podporu na stavbu pergoly                                                                          8 : 0 : 0 
- závěrečný účet obce Javorek za rok 2010 s výhradou                                              8 : 0 : 0 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
                                                                                            Starosta : ------------------------------- 
 Ověřovatelé:    --------------------------------- 
 
 
                         ---------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              



    Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 5.8.2011 
                                na  obecním úřadě v 20:00h 
 
Přítomni :      Břenek, Forchtsámová, Husáková, Jílek,  ing.Kalášek, ing.Kakač, Škapa. 
Zapisovatel : Husáková 
Ověřovatelé: Ing.Kakač, Jílek. 
Host :            Roman Adámi 
 
Program: 1.) Informace starosty 
                 2.) Kanalizace a ČOV  
                 3.) Žádosti občanů 
                 4.) Rozpočtové opatření č. 3 
                 5.) 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 přítomné o: 

- Projednání změny územního plánu Městyse Jimramov. 
- Přerušení správního řízení  ve věci zamýšlení výstavby malé vodní elektrárny na řece Fryšávce 

společností ZOKO s.r.o. Tišnov. 
-  MÚ NMNM odboru staveb.a život.prostředí veřejnou vyhláškou sděluje možnost nahlédnutí do 

podkladu o rozhodnutí novostavby RD sourozenců Ptáčkových na p.č.395/8 v kú Javorek po dobu 
7dnů od doručení. 

- Dne 14.7.2011 proběhla závěrečná prohlídka MÚ NMNM odboru staveb.a život.prostředí v objektu 
ČOV včetně příjezdové komunikace. Účastníkem řízení za MÚ ing.Dana Kovářová, za obec starosta, 
za zhotovitele ing. Miroslav Invald. Řízení proběhlo bez závažných připomínek. 

 
ad2.)    Kanalizace a ČOV 
                    Probíhá nadále zprovoznění vlastního biologického procesu na objektu ČOV  a v následujícím  
             měsíci bude proveden první kontrolní odběr nátokových a vypouštěných odpadních vod. Mimo jiné byla  
             zaznamenána první porucha na elektrorozvodném zařízení přípojky na objekt ČOV. Závada –zkratující  
            deska ve spojitosti s hlavním jističem- byla odstraněna zhotovitelem JCZ s.r.o. v den poruchy a celá  
            přípojná a rozvodná síť byla proměřena osobou odborně způsobilou s výsledkem žádné závady na přípojce 
           včetně elektrozařízení ČOV. Nadále zůstává cca 40% nepřipojených RD na kanalizační síť a objekt  
            odpadních vod.  
 
ad3.)   Žádosti občanů 

- firma ZOKO s.r.o. žádá o zřízení věcného břemene ve věci stavebního povolení obnovy  
      vodovodu žadatele. 
-     Manželé Adámiovi a manželé Šimonovi žádají o připojení na kanalizační řád a zároveň žádají  
      o zpevnění a srovnání příjezdové cesty k pozemkům určených k výstavbě RD dle územního  
      plánu obce Javorek.  ZO žádosti projednalo , vyslovilo souhlas  s připojením na kanalizační  
      řád v obci. Ve věci zpevnění příjezdové cesty  bude hledáno řešení .  Projednání celé  
      záležitosti byl přítomen jeden z žadatelů R.Adámi ,s výsledkem jednání byl seznámen  a  
      souhlasí s ním.             

 
ad4.)     Rozpočtové opatření č. 3 
              ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3, které je přílohou tohoto zápisu. 
           
 
 
 
 
 



 
 
ad5.)      Různé       
                 Připomínka k zástupcům SDH Javorek podání závěrečné zprávy a vyúčtování dotace k 90.výročí  
              založení sboru v obci. 
                 Obci byla doručena smlouva „Šetříme životní prostředí v Javorku“ výše dotace 75%, 
              spoluúčast žadatele 25%, celkové náklady akce 20.724Kč.  
                 Za obec byly zaslány na Kraj Vysočina smlouva s firmou JCZ s.r.o. na opravu místní komunikace  
              v celkové výši nákladů 185tis.Kč. Tato smlouva byla poslední podmínka k poskytnutí dotace 
               v rámci POV 
 
         ZO schvaluje: 
          -   Věcné břemeno obnovy vodovodu Jimramovské Paseky                                7: 0 : 0 
              (za 500Kč pro obec a poplatky spojené s řízením zaplatí žadatel)     
         -  Manželům Adámi a manž.Šimonovým připojení na kanalizační řád v obci     7 : 0 : 0 
         -  přimutí poskytnuté dotace „Šetříme životní prostředí v Javorku“                     7 : 0 : 0 
         - rozpočtové opatření č.3                                                                                       7 : 0 : 0 
           
                                                               
 
 
 
                                                                                                Starosta : ------------------------------- 
Ověřovatelé:    --------------------------------- 
 
 
                       ---------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 7.10.2011 
                                na  obecním úřadě v 20:00h 
 
Přítomni :      Břenek, Forchtsamová, Husáková, ing.Kakač,  ing.Kalášek, Škapa. 
Zapisovatel : Husáková 
Ověřovatelé: Škapa, Forchtsamová 
 
Program: 1.) Informace starosty 
                 2.) Kanalizace a ČOV  
                 3.) Žádosti občanů 
                 4.) Různé                         
 
     Starosta přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 6 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  6 hlasy. Kontrolní výbor shledal, že jsou plněna usnesení z minulého zasedání ZO. 
 
ad1.)      Starosta informoval přítomné o: 

-   Připomínkování autobusového spoje linky č.832 dle navrhovaného jízdního řádu firmou Oredo 
Pardubice (Polička-Jimramov-Sněžné-NMNM). Přislíbená časová změna spojů, které umožní 
autobusové spojení ve směru Bystřice nad Pern. a NMNM.  

-   Oznámení Kraje Vysočina odboru finanční kontroly o uskutečnění dílčího přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2011, které proběhne ke dni 3.12.2011 na obci. 

-  Oznámení pomocné účetní P.Hejtmánkové, že z osobních důvodů končí s touto činností pro obec ke 
dni 30.9.2011. Po oslovení vhodných pracovníků na zajištění chodu evidence účetních dokladů pro 
MID ZR je navrhována Zd.Forchtsamová , která s tímto souhlasí. V případě uzavření dohody bude 
muset být uskutečněna změna členů kontrolního výboru. 

-   Obci byl předložen aktuální seznam revizních techniků komínů členů SKČR a z předloženého 
seznamu byl vzhledem k dobré spolupráci a výsledkům vybrán pan Podsedník Jaroslav z Bystřice 
nad Pern., který bude obcí kontaktován, aby v prvním čtvrtletí 2012 navštívil obec a provedl revize 
všech žadatelů.  
 

ad2.)    Kanalizace a ČOV 
           Dne 4.10.2011 byl akreditovanou laboratoří odebrán vzorek na nátoku i odtoku v ČOVa výsledné 
           hodnoty vzorku jsou v rámci povolení provozování ČOV.  Také došlo k technické závadě na míchadle 
v aktivační nádrži. Zařízení se podařilo zprovoznit, ale toto poukázalo na  nutnost dovybavení ČOV signalizačním 
zařízením hlásící případné poruchy přes GSM síť, pro realizaci možných oprav zakoupení zdvihacího zařízení  a 
kalového čerpadla. Odhadované náklady GSM zařízení cca 18tis.Kč, zdvihací zařízení 3tis.Kč a čerpadlo 7tis.Kč. 
Vzhledem k náročnosti prací pana Teplého na objektu ČOV starosta navrhuje změnu odměny na 1.990Kč/měs. 
Bylo jednáno o případném zástupu s M.Forchtsamem, který spolupráci přijal. 
 
ad3.)   Žádosti občanů 
          Smlouva o zřízení věcného břemene společností e-on na síť NN za poplatek 500Kč. 
 
ad4.)     Různé       
              Připomenutí SDH doložení vyúčtování  z oslavy založení sboru k dotaci, jinak propadne! 
 
         ZO schvaluje: 
          -   zakoupení potřebných zařízení k dovybavení ČOV                                 6 : 0 : 0 
          -   odměnu obsluze ČOV                                                                               6 : 0 : 0 
          -  revizního kominíka na r                                                                             6 : 0 : 0 
 
 
                                                                                               
  Ověřovatelé:    ------------------------ ---------------------------               Starosta : ------------------------------- 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 2.9.2011 
                                na  obecním úřadě v 20:00h 
 
Přítomni :      Břenek, Forchtsámová, Hejtmánek, Jílek,  ing.Kalášek, Kalášek, Škapa. 
Zapisovatel : Škapa 
Ověřovatelé: Hejtmánek, 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. Kontrolní výbor shledal, že jsou plněna usnesení z minulého zasedání ZO. 
 
ad1.)      Starosta informoval přítomné o: 

-   V rámci žádosti o poskytnutí dotace v rámci POV, nám byla doručena smlouva  z Kraje Vysočina 
na opravu místní komunikace dle vypracované žádosti. Celkové náklady akce 185tis.Kč, výše dotace 
60% tj.111tis.Kč a  podíl obce činí 40% tj.74tis.Kč. Do 15.01.2012 se musí doručit závěrečná zpráva 
o čerpání dotace. 

-   Žádost obce v rámci dotačního titulu z grantového programu „Jdeme příkladem-předcházíme         
odpadům 2011“ byly splněny všechny požadavky a obci je doručena smlouva o poskytnutí dotace  ve 
celkové výši 20.724Kč. Podíl dotace je 75%  tj.15.543Kč a podíl obce 25% tj. 5.181Kč. Do 30.ledna 
2012  se musí doručit závěrečná zpráva o čerpání dotace. 

 
ad2.)    Kanalizace a ČOV 
                    V uplynulém bdobí došlo k připojení dvou nemovitostí na kanalizační síť a ČOV v obci 
            (Chrást a Jurovatý). Proběhlo jednání s provozovatelem p.Staňkem a zahájena konzultace s VAS a.s. ZR 
konkrétně s technologem Mgr.Stehnová na správný chod ČOV. Pan Staněk doporučuje dovést septik a 
Mgr.Stehnová tuto variantu rozhodně zamítá, doporučuje dovést z ČOV NMNM hustý vratný aktivní kal. V rámci 
úprav nátokového síta proběhla úprava dna dle technického výkresu výrobce firmy Zemský s.r.o.-Rohatec. 
 
ad3.)   Žádosti občanů 

nebyla doručena žádná žádost.     
 
ad4.)     Různé       
              žádné připomínky.    
 
         ZO schvaluje: 
          -   podpis smlouvy s Krajem Vysočina v rámci POV                                                  7 : 0 : 0 
          -  podpis smlouvy z grantového programu odpady                                                      7 : 0 : 0 
          -  dovoz aktivačního kalu z ČOV NMNM                                                                   7 : 0 : 0 
 
 
 
                                                                                                Starosta : ------------------------------- 
Ověřovatelé:    --------------------------------- 
 
 
                       ---------------------------------- 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 4.11.2011 

                                na  obecním úřadě v 20:00h 

Přítomni :      Břenek, Forchtsamová, Hejtmánek, Husáková, ing.Kakač,  ing.Kalášek, Kalášek, Škapa. 
Zapisovatel : Husáková 
Ověřovatelé:  ing.Kakač, Kalášek. 
 
Program: 1.) Informace starosty 
                  2.) Příprava rozpočtu na rok  2012 
                  3.) ČOV                 
                  4.) Žádosti  občanů    
 
  Starosta přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 8 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  8 hlasy. 
 
ad1.) Informace starosty o: 

- Doručení kolaudačního rozhodnutí  na příjezdovou komunikaci k ČOV. 
- Kraj Vysočina doručení o jednání na KÚ Jihlava ze dne 21.11.2é11(čisté povodí Svratky). 
- Zahájení oprav kontejneru na směsný komunální odpad. 
- Uskutečnění svozu elektroodpadu, kontejner bude jako obvykle umístěn na návsi. 
- E-on rozvod NN věcné břemeno k novým RD, ZOKO s.r.o. věcné břemeno vodovodní přípojka. 
- Shrnutí čerpání dotací za rok 2011 (Šetříme životní prostředí, Výročí SDH, POV). 
- Změna pomocné účetní , dohoda nově s Petrou Břečkovou. 

 
 
ad2.) Příprava rozpočtu na rok 2012 
 
         ZO bylo seznámeno s dosavadním čerpáním rozpočtu obce za rok 2011. K dnešnímu dni je na BÚ 
u ČS,a.s. 330tis.Kč a na majetkovém účtě ČSOB cca 90tis.Kč. Navrhovaný rozpočet na rok 2012 
vychází ze skutečnosti rozpočtu konce roku 2011 s dodržení splátkového kalendáře úvěru u ČS,a.s. 
 
ad3.) ČOV 
          Provoz s ČOV nadále ve spolupráci s VAZ a.s., odebrané vzorky  jsou v souladu s rozhodnutím o 
zkušebním provozu. Bylo instalováno signalizační zařízení na poruchy  technologického zařízení ČOV a 
současně bylo zakoupeno zvedací zařízení(kladkostroj).  
 
ad4.) Žádosti 

        -Žádost Žák Emil na stavbu nářadí a strojů  
        -Žádost o příspěvek na resustitační defibrilátor pro potřeby RHZ v rámci mikroregionu NMNM. 

ZO schválilo: 

 Předloženou projektovou dokumentaci  E.Žáka na stavbu                          8:0:0 
 Příspěvek na defibrilátor                                                                                     8:0:0                  
 

ověřovatelé ………………………………………………            ………………………………………………………    
 
starosta        ……………………………………………… 



                     



       Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 30.12.2011 
                                    na obecním úřadě v 18.00h 
 

 
Přítomni: Břenek,Forchtsámová, Hejtmánek,Husáková,  ing.Kalášek,, ing.Kakač, Škapa .                
Zapisovatel : L.Husáková 
Ověřovatelé: Forchtsámová, Škapa 
 
 
Program: 1.) informace starosty 
                 2.) Rozpočtové opatření č. 4 
                 3.) Rozpočet obce na r.2011 
                 4.) Inventarizace majetku k 31.12.2010 
                 5.) 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: 
   

- Probíhajících pracích na stavbě ČOV a kanalizace v obci. 
- Poruše na skupinovém vodovodu ZD Sněšné 

    
        ad2.)   Rozpočtové opatření č. 4 

      Návrh změn rozpočtu byl předložen  pomocnou účetní obce a firmou MID – správce rozpočtu.  

ZO Javorek na svém řádném zasedání projednalo a všemi hlasy „pro“ schválilo - usnesení v následujícím 
znění – zastupitelstvo obce Javorek vyslovuje správci rozpočtu předběžný souhlas k provedení nezbytných 
rozpočtových opatření za období od posledního zasedání zastupitelstva obce do konce roku 2010 s tím, že 
přijatá opatření budou předložena zastupitelstvu obce při prvním zasedání roku 2011        

 
    Hlasování o schválení úpravy rozpočtu č. 4 pro rok 2010:   PRO:   7 
    Usnesení  č. 1 bylo přijato 
                           
ad 3.) Rozpočet obce pro r. 2011 

     Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předloženého návrhu. 

Usnesení zastupitelstva č.2 ze dne 30.12.2010: …zastupitelstvo Obce Javorek, na svém řádném zasedání 
projednalo a všemi hlasy „pro“ schválilo -  Rozpočet obce pro rok 2011;(schválený rozpočet je přílohou 
tohoto zápisu) 

 
    Hlasování o rozpočtu Obce Javorek pro rok 2010:   PRO:   7 
    Usnesení  č. 2 bylo přijato 

 
 
ad4.)       Inventarizace majetku k 31.12.2010 
        Inventarizace majetku obce: starosta obce Javorek pověřuje předsedu kontrolního  
        výboru ing. Vlastimila Kakače provedením inventarizace majetku obce, a to v termínu do 31.12.2010.  

                        Starosta obce  jmenoval členy inventarizační komise ve složení   předseda  ing.Vlastimil Kakač   
                                                                                                                            1   člen        Zdena Forchtsámová 
                                                                                                                            2   člen        Jiří kalášek 
 
 



 
 
 
               Inventarizace bude provedena do 31.12.2010. Zápis o výsledku  bude předložen na příštím zasedání ZO. 
 

Hlasování o schválení provedení inventarizace:  PRO:   7 
Usnesení č. 3 bylo přijato 

 
 

 
 

      ad4.)  Různé 
    ZO bylo seznámeno se stavem finančních prostředků na BÚ u ČS,a.s k 30.12.2010 
    Výpis z BÚ je přílohou tohoto zápisu. 
     
 
Zastupitelstvo schvaluje: 
 
- rozpočtové opatření č. 4                                                          7 : 0 : 0                                                          
- rozpočet obce na r. 2011                                                          7 : 0 : 0  
- provedení inventarizace majetku obce                                     7 : 0 : 0 
 
 
   
                                                                                            
                                                                                                   Starosta : ------------------------------- 
 Ověřovatelé:    --------------------------------- 
 
 
                         ---------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              



 
    Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 30.12.2011 
                                na  obecním úřadě v 20:00h 
 
Přítomni :      Břenek, Forchtsámová, Hejtmánek, Husáková, ing.Kakač,  ing.Kalášek, Kalášek, Škapa. 
Zapisovatel : Husáková 
Ověřovatelé: Kalášek, Hejtmánek 
 
Program: 1.) Informace starosty 
                 2.) Rozpočet obce na rok 2012  
                 3.) POV podání žádosti 
                 4.) Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce 
                 5.) Různé                                  
 
     Starosta přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 8 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 8 hlasy. Kontrolní výbor shledal, že jsou plněna usnesení z minulého zasedání ZO. 
 
ad1.)      Starosta informoval přítomné o: 

-   Posílení spojů na autobusové lince 680832 společnosti Zlatovánek spol.s.r.o. 
-   Zahájení stavebního řízení ve věci stavebního povolení manželů Žákových na stavbu skladu 

zemědělských strojů a nářadí. 
-   Souhlasu s předběžným užíváním stavby manželů Jirčíkových 
-   Chodu ČOV v zimním období, odebrané vzorky jsou v souladu s povolenými hodnotami pro 

zkušební provoz. 
 

ad2.)    Rozpočet obce na rok 2012  
            ZO bylo seznámeno se zpravaným rozpočtem na rok 2012, který byl vyvěšen na úřední desce  15dní před 
         jeho projednáním. Rozpočet sestaven jako vyrovnaný viz příloha č.1. ZO v diskuzi projednalo a odsouhlasilo 
         přijmutí rozpočtu na rok 2012. 
 
ad3.)   Žádost POV  
            Termín odevzdání žádosti  do  30.ledna 2012. ZO bylo seznámeno se zásadami Zastupitelstva 
        Kraje Vysočina pro poskytování účelových v rámci POV.   ZO navrhuje čerpání na jednu ze dvou  
        akcí a to oprava  vodojemu nebo oprava  sociálního zařízení kulturního domu. ZO ukládá starostovi  
        obce zjistit podrobnosti k uvažovaným akcím.  
  
ad4.) Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 
            ZO bylo seznámeno za období od 1.1.2011 do 30.9.2011  s výsledkem dílčího přezkoumání  
          následujících dvou chyb:   
           1   .Obec nepředložila v termínu roční zprávu o výsledku finančních kontrol do 15.2.2011,  
               byla doručena  až 15.3.2011. 
           2. Chyby v účetnictví vedené územním celkem. 
               Chybí jeden ze dvou podpisů příkazců  na dvou  pokladních dokladech. 
               Chybí dva výběrové pokladní doklady z pokladny. 
            ZO ukládá pomocné účetní –pokladní obce zjištěné nedostatky z oblasti účetnictví odstranit do  
            31.12.2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ad.5)   Různé 
            Starosta ukládá inventarizační komisy ve složení předseda Zd.Forchtsámová, členové ing.Kakač,  
         Kalášek, provést inventarizaci majetku k 31.12.2011 a s výsledkem seznámit ZO na příštím zasedání. 
  
        Žádost o snížení nájmu Věry Škapové o snížení popřípadě zrušení nájmu z obchodu. 
 
 
         ZO schvaluje: 
          -   Rozpočet na rok 2012                                                  8 : 0 : 0 
          -  Zrušení nájmu V.Škapové                                            7 : 0 : 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Starosta : ------------------------------- 
Ověřovatelé:    --------------------------------- 
 
 
                       ---------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


