Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne
19.11.2020 na obecním úřadě v 19,00 hodin.
Přítomni: Škapa, Hejtmánek, Řehan, Žák, Forchtsamová, Jílková, Kakač, Forchtsam,
Jirčíková
Omluveni: nikdo
Zapisovatel: Jirčíková
Ověřovatelé: Forchtsamová, Jílková
Hosté: J. Škapa, Štětka
Program:
1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé
2. Informace – plnění úkolů
3. Vodovod
4. Dotace
5. Pozemky
6. Rozpočet obce 2021, investice
7. Žádosti
8. Různé
ad1) Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé
Starosta přivítal přítomné, zastupitelstvo se sešlo v počtu 7 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 (Forchtsamová,
Jílková) programu.
1. hlasování
ZO schvaluje: 9:0:0

9: 0: 0

ad 2) Informace – plnění úkolů
- Starosta poděkoval panu Vladimírovi Řehanovi a všem, kdo se na tom podíleli za
vytvoření obecního kalendáře pro rok 2021. Kalendář je možné zakoupit v místním
obchodě.
- Volby do Zastupitelstev Krajů a Senátu ČR v roce 2020 proběhly bez problémů,
poděkování volební komisy.
- Pan Teplý je v pracovní neschopnosti, nyní zajišťuje provoz ČOV starosta.
Výhledově je třeba hledat novou obsluhu ČOV.
- Pan Tomáš Šlégl je také v pracovní neschopnosti – nahlásil pracovní úraz, vše v
řešení.
- Dne 7. 11. 2020 proběhl úklid listí v obci za pomoci obyvatel obce, starosta
vyslovil poděkování.
- Stále trvá problém se špatným tříděním odpadu v naší obci.
- Pan Mudr. Mertlík Petr navrhuje obci Javorek, že se bude podílet na nákladech
spojených s vývozem odpadu ve výši 5 000,-Kč jako kompenzaci špatného třídění
odpadu z jeho strany.

Starosta dává hlasovat o přijetí tohoto finančního daru ve výši 5 000,-Kč.
2. hlasování
ZO schvaluje: 9:0:0

9: 0: 0

- Probíhá kontrola z Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou na průběh VPP u pana
Tomáše Šlégla.
- PF pro rok 2021 zhotoví Jitka Jílková.
- Zimní údržbu silnic nadále provádí ZD Sněžné, bude provedeno doplnění bedýnek
na posyp. Zajistí starosta.
- Advent a rozsvěcení stromku za účasti obyvatel kvůli opatřením souvisejícím s
nákazou Covid neproběhne. Strom i betlém bude instalován v sobotu 28. 11. 2020.
Zajistí SDH a přátelé obce. Strom věnuje rodina Škapova.
- Rozhlas obce Javorek prostřednictvím messengeru funguje bez problémů –
zajištěna informovanost obyvatel.
- Společnost O2 Czech Republik a.s. vypovídá obci Javorek smlouvu o zajištění
provozu veřejné telefonní stanice, a to k 31.12.2020.
- MAS Zubří země, o.p.s. se zapojila do projektu Národní sítě MAS ČR – Regiony
sobě. Jedná se o projekt na podporu lokální ekonomiky. Prezentace každého
regionálního podnikatele bude zdarma na adrese mas@zubrizeme.cz, tel. 566 590
394, Mgr. Aneta Šlechtová.
ad3) Vodovod
- Stavba „Vodovodu“ dokončena.
- V roce 2021 proběhne úprava terénu - asfaltování dotčených komunikací.
- Kolaudace zpožděna díky nákaze covid.
- Je třeba zpracovat provozní řád vodojemu.
- Zprávu a obsluhu vodojemu, údržbu sítě bude zajišťovat pan Milan Forchtsam.
- Firma ENVIRO Velké Meziříčí předložila návrh smlouvy o dílo na zhotovení hlubinného
vrtu, se kterým se zastupitelé seznámili. Cena za dílo 425 617,50,-Kč. 60% dotace. Vrt
bude zhotoven do konce března 2021.
Starosta dává poté hlasovat o návrhu Smlouvy o dílo mezi firmou ENVIRO –
EKOANALYTIKA, s.r.o. se sídlem Nad Kunšovcem 1405/2, 594 01 Velké Meziříčí a obcí
Javorek.
3. hlasování
ZO schvaluje: 9:0:0

9: 0: 0

ad4) Dotace v roce 2021
Vrt – Státní fond životního prostředí ČR nabízí dotaci na zhotovení průzkumného
hydrogeologického vrtu PV 1 na p.č. 385/10 k.ú. Javorek. Obec Javorek žádána realizaci
akce o poskytnutí podpory formou investiční dotace v celkové výši 255 371,-Kč. Tento
požadavek na podporu představuje 60,0 % z celkových uznatelných nákladů akce ve výši
425 618 Kč.
Požární nádrž – Byl přepracován projekt, vše v jednání. Dotace od MZE schválena,
realizace 2021.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vytvořením podkladů pro výběrové řízení

4. hlasování
ZO schvaluje: 9:0:0

9: 0: 0

Prodejny.
POV 2021.
Starosta informuje o možnosti žádat o dotaci na vytvoření sběrného dvoru.
ad5) Pozemky
- S manžely Bartesovými došlo k podepsání smlouvy.
- Pozemek manželů Kubákových 330/10 byl převeden na obec Javorek – proběhl zápis do
katastru nemovitostí.
- S Úřadem pro zastupování státu bylo u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavu
pozastaveno řízení. Věc bude řešena dohodou.
Starosta předkládá zastupitelům schválit souhlasné stanovisko o převodu dotčených
pozemků v k.ú. Javorek parc.č. 673/1, parc.č. 674/1, parc.č. 678/2, parc.č. 678/3, parc.č.
678/4, parc. č. 695, parc.č. 703/2, na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
5. hlasování
ZO schvaluje: 9:0:0

9: 0: 0

ad 6) Rozpočet obce
- Starosta připraví rozpočet. K jeho schválení se zastupitelstvo sejde do konce roku
2020.
ad 7) Žádosti
- Firma CETIN a.s. navrhuje obci Javorek uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti“. Firma zajišťuje sítě sítě elektronických komunikací. Má zájem
na pozemcích parc. č. 396/8 a 695 zapsaných na LV č. 1, pro katastrální území
Javorek, obec Javorek, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, umístit podzemní
komunikační vedení veřejné komunikační sítě – metalické kabely, optické kabely vč.
Související infrastruktury, NN kabel a sestava DSLAM („Komunikační vedení a
zařízení“). Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou za náhradu 1 000,-Kč.
Starosta dává hlasovat o žádosti firmy CETIN, a.s.
6. hlasování
ZO schvaluje: 8:1:0

8: 1: 0

ad 8) Různé
- opět porucha na ČOV, provzdušňovadlo, odešel modul GSM, který hlásí závady. Je
třeba zakoupit nový. Starosta informuje o možnostech. Navrhuje úspornější variantu za 10
892,- Kč.
Starosta dává hlasovat.
7. hlasování
ZO schvaluje: 9:0:0

9:0:0

- Obec Javorek oslovil redaktor Toulavé kamera, pan Roman Šulc s návrhem
reportáže do Toulavé kamery o naší obci. Po domluvě zajistí Vladimír Řehan.

natočení

-Pronájem obecní budovy č.p. 57 v Javorku a přilehlých prostor je pro místní obyvatele
zdarma, každý nájemce se aktivně podílí na úklidu, mytí oken a úpravě celého areálu.
Nájemník předá prostor vždy v lepším stavu, než ho přebíral. Komu se tyto podmínky
nezamlouvají, má možnost pronájmu v okolí. Energie si samozřejmě uhradí dle spotřeby.

Ověřovatelé: Forchtsamová, Jílková

Bc. Miroslav Škapa
Starosta obce
Zápis vyhotoven dne: 23.11.2020

