
                          Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne   8.3.2013   

                                                        na  obecním úřadě v 19:00h 

 

Přítomni :      Břenek, Forchtsamová, Hejtmánek, ing.Kakač,  ing.Kalášek,  Kalášek. 

                         

Zapisovatel :  ing.Kakač 

Ověřovatelé: Břenek, Hejtmánek 

 

Program: 1.) Informace starosty 

                 2.) Rozpočtové opatření č.1 

                 3.) Žádosti 

                 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 přítomných neměl námitek. Program byl přijat 6 hlasy. Kontrolní výbor shledal, že 

jsou plněna usnesení z minulého zasedání ZO. 

 

ad1.)    Starosta informoval přítomné o:    

- autobusové spoje  Zlatovánek spol.s.r.o. zůstávají beze změn. 

- proběhla transformaci pozemkového úřadu a pozemkového fondu. 

od 1.1.2013 vznikl Státní pozemkový úřad, na který přešel výkon práv a 

povinností z pracovně právních vztahů k zaměstnancům ČR zařazených 

v pozemkových úřadech a Ústředním pozemkovém úřadě. Zároveň převzal 

všechny práva a povinnosti  Pozemkového fondu ČR. 

- zaslání sdělení  Městysem Sněžné plus okolní obce Kuklík, Líšná, Daňkovice, 

Kadov a Javorek, týkající se případného zrušení pobočky pošty ve Sněžném. 

- byl zřízen nový běžný účet k 27.2.2013 u ČNB pobočka Brno, pro příjmy dotací a  

návratných fin.výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů a k příjmu výnosu 

daní nebo podílu na nich, v souladu se zákonem 501/2012Sb. Cílem je především 

zahrnutí rozpočtového systému pod integrovaný systém státní pokladny. 

- byla podepsána smlouva kontokorentním úvěru k BÚ u ČS,a.s. do výše 100.tis.Kč 

- veřejná sbírka na obnovení pravidelného vyzvánění, zde žadatelé dosud 

neupřesnili technické řešení a způsob provedení sbírky. 

- dopravní značení – ZO bylo seznámeno s grafickým návrhem dopr.řešení, které 

musí odpovídat zákonům ČR a ČSN. Byl zaslán dopis žadatelům o postupu řešení 

žádosti. 

- 19.2.2013 proběhla kontrola České inspekce životního prostředí prac. Havlíčkův 

Brod na provoz, dokumentaci, vedení provozní evidence  a kvalitu vypouštěných 

odpadních vod. Kontrola neshledala pochybení v žádném z kontrolovaných bodů.  

- doúčtování nákladů za žáky navštěvující ZŠ Jimramov za rok 2012, ve výši 

1.480Kč. ZO souhlasilo se zaplacením této částky. 

- členy ZO informoval ing.Kakač o stavu převodu vodovodu a vodojemu od ZD 

Sněžné na místní sdružení v obci. Za sdružení byli účastníky jednání ing.Kakač a 

R.Břečka. 

 

 

 

    



ad2.)    Rozpočtové opatření č.1 

                 ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.1 viz.příloha č.1 .  

                 ZO rozpočtové opatření č.1projednalo a schválilo. 

                    

 

 

ad3.)   Žádosti           
               -  Žádost J.Hajátko z Vatína na pokácení dřevin rostoucí mimo les. 

               -  žádost včelařů místního sdružení Jimramov na činnost. 

                

 

                   

ad4.)   Různé 

                 E.Žák požádal ZO o odsouhlasení zápisů před provedením zápisu do kroniky obce   

             Javorka. ZO souhlasí s provedením zápisu do kroniky po jeho projednání na veřejném 

             zasedání obce. 

           

                    

                                                              

   ZO schvaluje: 

          Rozpočtové opatření č.1                                                                                        6 : 0 : 0 

          Žádost J.Hajátko na pokácení dřevin                                                                     6 : 0 : 0  

          Žádost včelařů , příspěvek v částce 500kč                                                             6 : 0 : 0       

 

          

 

 

 

 

Ověřovatelé:      ---------------------------------                   ------------------------------------- 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

Starosta :          ------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne   12.4.2013   

                                                        na  obecním úřadě v 19:00h 

 

Přítomni :      Břenek, Forchtsamová, Jílek, ing.Kakač,  ing.Kalášek,  Kalášek, Škapa. 

                         

Zapisovatel :  ing.Kakač 

Ověřovatelé: Frchtsamová, Škapa. 

 

Program: 1.) Informace starosty 

                 2.) Žádosti 

                 3.) 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 přítomných neměl námitek. Program byl přijat 7 hlasy. Kontrolní výbor shledal, že 

jsou plněna usnesení z minulého zasedání ZO. 

 

ad1.)    Starosta informoval přítomné o:    

- uskutečnění akce „putující kontejner“, pro uložení elektrospotřebičů a zahradní 

techniky. 

- onemocnění M.Teplého , obsluhu ČOV po dobu jeho nemoci bude vykonávat 

L.Podsedník. 

- Městys Jimramov zaslal pozvánku ke kulturním akcím pořádané 27.4.- košt vín,   

17. až 18.5.2013 150. výročí od narození V. Mrštíka. 

- jednání s CHKO Žďárské Vrchy k posouzení stavu lip u zvoničky a bývalé obecní 

školy. Příslib CHKO na zpevnění lip vazbou a ořezu v letním období 2013. 

- byly zaslány výměry všem dlužníkům místních poplatků. 

- 17.4.2013 se uskuteční kontrola MV odboru dozoru a kontroly veřejné správy na 

výkon samostatné působnosti u obce Javorek. 

- 27.4.2013 se uskuteční přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 KÚ Krajem 

Vysočina odborem kontroly. 

- vodovod - stav ke dni zasedání ZO , starosta předal slovo ing.Kakačovi, aby ZO 

informoval o průběhu jednání. 

- do konce měsíce dubna bude opravena vozovka v místě výkopových prací u KD. 

 

 

ad2.)    Žádosti 

                 Žádost firma ZOKO s.r.o. Lomnička u Tišnova v rámci  stavebního řízení o 

zbudování vodojemu  o kapacitě 5,5 m³ v k.ú. Javorek. ZO žádost projednalo a vyslovilo 

souhlas v rámci řízení. 

                    

 

 

ad3.)   Různé           
               Připomínka ke sběru nebezpečného odpadu od E.Žáka. ZO projednalo připomínku  

s tím, že na příštím ZO, ubude starosta informovat o termínu a způsobu likvidace 

nebezpečných odpadů. 

                   



                

                    

                                                              

   ZO schvaluje: 

          Žádost firmy ZOKO s.r.o ……………………… 7 : 0 : 0 

 

 

 

          

 

 

 

 

Ověřovatelé:      ---------------------------------                   ------------------------------------- 

 

 

 

                                                                                                 

Starosta :           --------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

zápis vyhotoven dne 15.4.2013 

 

 

 



                          Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne   7.6.2013   

                                                        na  obecním úřadě v 19:00h 

 

Přítomni:      Břenek, Hejtmánek, Forchtsamová, Jílek, ing. Kakač, ing. Kalášek, Kalášek. 

                         

Zapisovatel:  ing. Kakač 

Ověřovatelé: Forchtsamová, Škapa. 

 

Program: 1.) Informace starosty 

                 2.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Javorek za rok 2012 

                 3.) Výsledek kontroly MV ČR 

      4.) Žádosti 

      5.) Účetní závěrka za r. 2012 

                 6.) Rozpočtové opatření č.2 

                 7.) 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 přítomných neměl námitek. Program byl přijat 7 hlasy. Kontrolní výbor shledal, že jsou 

plněna usnesení z minulého zasedání ZO. 

 

ad1.)    Starosta informoval přítomné o:    

- uskutečněném sběru nebezpečného odpadu 

- ukončení dohody hospodářky obce na žádost Petry Břečkové, novou hospodářkou 

obce se stala L. Kalášková 

- návrat M. Teplého po uzdravení k obsluze ČOV 

 

 

 

ad2.)    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Javorek za rok 2012 

24. dubna se uskutečnilo přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 Krajským úřadem Kraje 

Vysočina - odbor kontroly. Kontrolou byly zjištěny chyby a nedostatky. Nedostatky účetních 

záznamů a skutečné sestavy majetků a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech 

a nebyl sestaven plán inventur. ZO zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

projednalo a odsouhlasilo s výhradou a zjištěné chyby, nedostatky ukládá starostovi obce a 

účetní odstranit do 22.6.2013. ZO odsouhlasilo a projednalo Závěrečný účet obce Javorek 

s výhradou za rok 2012. 

 

 

ad3.)   Výsledek kontroly MV          
Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti u obce Javorek 

17.4.2013 zaměstnanci odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR vykonali kontrolu 

dodržování ustanovení zákona č.128/2000 Sb. o obcích. Starosta informoval ZO, že protokol 

o ukončení kontroly a výsledek mu byl doručen 16.5.2013. Zastupitelům ZO umožnil 

nahlédnutí do protokolu, ale vzhledem k potížím s datovými schránkami a e-deskou obce 

bude protokol projednán na příští schůzi ZO 6.9.2013, aby byl umožněn dálkový přístup pro 

občany s seznámením s obsahem protokolu.      

 



 

 

ad4.)   Žádosti  

Žádosti manželů Žilkových o odkoupení pozemku. ZO žádost projednalo. Žádost se po 

projednání odkládá.   

 

ad5.)  Účetní závěrka za r. 2012 

ZO bylo seznámeno s účetní závěrkou a schvaluje všemi hlasy účetní závěrku za rok 2012. 

 

ad6.) Rozpočtové opatření č.2 
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.2 viz.příloha  .  ZO rozpočtové opatření č.2 

projednalo a schválilo. 

 

 

ad7.)   Různé 

Nutná oprava střechy na objektu č.p.11 zatéká do podkroví obecního bytu. Dohoda s Janem 

Lupačem na uskutečnění opravy v měsíci červnu.  

Ing. Kakač informoval ZO o stavu věci vodovodu a vodojemu ve vlastnictví ZD Sněžné. 

 

                

                    

                                                              

   ZO schvaluje: 

 

          Hospodářku  L. Kaláškovou ……………………………………………… 7 : 0 : 0 

          Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce ……………………..   7 : 0 : 0 

          Závěrečný účet obce ……………………………………………………… 7 : 0 : 0 

          Účetní závěrku za r. 2012  ………………………………………………..  7 : 0 : 0 

          Rozpočtové opatření č.2 ………………………………………………….. 7 : 0 : 0 

 

          

 

 

 

 

Ověřovatelé:      ---------------------------------                   ------------------------------------- 

 

 

 

                                                                                                 

Starosta :           --------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

zápis vyhotoven dne 15.6.2013 

 



                          Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne   6.9.2013   

                                                        na  obecním úřadě v 19:00h 

 

Přítomni :      Břenek, Forchtsamová, Hejtmánek, Husáková,  ing.Kakač,  ing.Kalášek,  

                       Kalášek, Škapa 

                         

Zapisovatel :  Husáková 

Ověřovatelé:  Kalášek, Hejtmánek. 

 

Program: 1.) Informace starosty 

                 2.) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti obce MVČR 

                 3.) Obecní kronika 

                 4.) Žádosti  

                 5.) Různé –rozpočtové opatření č.3                  

 

     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 přítomných neměl námitek. Program byl přijat 8 hlasy. Kontrolní výbor shledal, že 

jsou plněna usnesení z minulého zasedání ZO. 

 

ad1.)    Starosta informoval přítomné o:    

- 28.6.2013 proběhlo projednání vytýčení hranic terénu pro Mgr.Lenku Hejlovou za 

účasti - obec starosta, sousední vlastník pozemku Vl.Hejtmánek a manželé 

Benešovi, kteří provedli toto vytýčení pozemků. 

- v období prázdnin se uskutečnily brigádnické  práce nátěrem střech č.p.57 

přístavek , autobusová čekárna a na č.p.11 pergola, zábradlí na mostku u Vraspíru. 

- výměna krytiny na pergole terasy č.p.11. 

- byla sepsána dohoda o realizaci managementových opatření mezi Agenturou 

ochrany přírody a krajiny ČR , Správa CHKO ZR a obcí Javorek na ošetření dvou 

kusů významných lip v kú Javorek. 

- o termínu voleb do poslanecké sněmovny ČR 25.- 26.10. 2013. 

- 2.8.2013 se uskutečnilo jednání na základě podnětu prošetření Mgr.R.Slámové  

D.Břečkové ve věci nepovoleného zalesnění parcel 610/1 a 610/3  kú Javorek. 

Výsledek jednání k 31.12.2013 budou účastníci řízení vyrozuměni o legalizaci 

popřípadě odstranění provedeného zalesnění.  

- v období letních prázdnich  byl výjezd policie ČR na samotu Na Louži, ke sporu 

N.Šléglové a R.Husáka. 

- 3.9.2013 policie ČR šetřila E.Šlégla trvalý pobyt Javorek 38, ve věci přestupku 

proti občanskému soužití.  

- upozornění od společnosti E-on vlastníkům či uživatelů pozemků na ořez popř. 

odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční 

soustavy. 

- o veřejné vyhlášce zaslanou od MěÚ NMNM odboru stavebního a životního 

prostředí na povinnost vlastníků lesního majetku do 50ha k převzetí osnovy 

týkající se jeho lesa. 

- výzva  k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce na kanalizační přípojky do 

veřejné splaškové kanalizace pro 4 RD 17.9.2013. 

- letní kulturní akce konané na výletišti a v zázemí KD. M.Škapa informoval ZO 

odběr ele.energie je zaznamenán na těchto akcích a zaplacen bude v následujícím 

období.  



 

ad2.)    Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti obce MVČR 

            Starosta přečetl celý výsledek kontroly – protokol MVČR odbor dozoru a kontroly 

            veřejné správy ze dne 9.5.2013. Předmětem kontroly bylo:  

 

                                 
 

ZO na základě doporučení kontrolních zjištění přijalo tato opatření: 

1.) Veřejné zasedání ZO bude svoláváno v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona o 

bocích.  

2.) Členové ZO zejména ověřovatelé zápisu důsledně budou opatřovat zápisy svými 

podpisy a doplní chybějící podpisy na předchozích zasedání obce. 

3.) Do budoucna dbát, aby zápis ze zasedání ZO byl vyhotovován do 10dnů a 11den po 

zasedání je umožněn přístup k nahlédnutí na obecním úřadě. 

4.) Zavedení evidence právních předpisů OZV. 

5.) Zaslání příslušně platné OZV na MVČR. Tyto OZV č.1/2013 o úhradě vodného a 

stočného a OZV č.2/2013 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. Obě OZV  byly před projednáním a 

schválením konzultovány s územním pracovištěm odboru dozoru a kontroly veřejné 

správy MVČR v Jihlavě. ZO tyto OZV projednalo a odsouhlasilo. 

6.) ZO na základě doporučení kontrolní skupiny souhlasí s umístěním informací na 

nástěnce v sídle obecního úřadu v souladu s  ustanovením § 5 odst.1 InfZ. Tyto 

materiály budou pravidelně kontrolovány a aktualizovány. 

7.) ZO bylo seznámeno s vypracovaným seznamem hlavních dokumentů – program 

rozvoje obce, územní plán, rozpočtový výhled apod., které jsou v souladu s InfZ 

umožňující dálkový přístup. Tyto materiály jsou zveřejněny na el.úřední desce obce 

Javorek od roku 2009 až po současnost. 

8.) ZO souhlasí s zpřístupněním povinných zveřejňovaných informací § 5 odst.1 a odst.2 

InfZ. 

9.) ZO bylo seznámeno s vypracování výroční zprávy  za předcházející kalendářní rok 

2012. V souladu s §18 odst.1 písm. InfZ v tomto období nebyla podána žádná žádost  

o informace.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ad3.)   Obecní kronika           
          ZO bylo seznámeno se zápisy kronikáře E.Žáka od roku 2009 do r.2012. ZO po  

          projednání souhlasí se zápisy do kroniky obce Javorek. ZO souhlasí, aby tuto práci  

          vykonával stávající kronikář E.Žák. 

 

ad4.)   Žádosti 
         Žádost manželů Munzarových ohledně stočného za Davida Munzara. ZO žádost        

         projednalo  vyhovělo žadatelům. 

 

ad5.)   Různé 

 

a.) Rozpočtové opatření č.3  

             ZO bylo seznámeno s vypracovaným rozpočtovým opatřením z MID účetního  

            daňového servisu, který kopíruje současný stav plnění rozpočtu obce a skutečností  

            v daném období. ZO schvaluje rozpočtové opatření č.3 podané ústně starostou obce. 

   

b.) POV 2013  

   ZO bylo informováno o naplňování smlouvy v rámci POV s Krajem Vysočina, ZO 

   s průběhem prací souhlasí.  

                

                    

                                                              

   ZO schvaluje: 

          Zaslání opatření vyplývající z kontroly MVČR                      8 : 0 : 0 

          Žádost manželů Munzarových                                                8 : 0 : 0 

          Rozpočtové opatření č.3                                                          8 : 0 : 0 

          OZV č.1/2013                                                                          8 : 0 : 0  

          OZV č.2/2013                                                                          8 : 0 : 0 

          

 

 

 

 

Ověřovatelé:      ---------------------------------                   ------------------------------------- 

 

 

 

                                                                                                 

Starosta :           --------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

zápis vyhotoven dne 12.9.2013 

 

 

 



                       Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 11. 10. 2013   

                                                        na  obecním úřadě v 19:00 h 

 

Přítomni :      Břenek, Forchtsamová, Husáková, Jílek, ing. Kakač,  ing. Kalášek, Kalášek, 

                       Škapa 

                         

Zapisovatel :  Husáková. 

Ověřovatelé:  Břenek, Forchtsamová. 

 

Program:  1.) Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé 

                  2.) Kontrola plnění úkolů-informace  

                  3.) POV 2013 

                  4.) Žádosti občanů 

                  5.) Různé                   

 

ad 1.)    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 přítomných neměl námitek. Program byl přijat 8 hlasy.  

 

ad 2.)   Kontrola plnění úkolů 

             Kontrolní výbor shledal, že jsou plněna usnesení z minulého zasedání ZO. 

             Informace starosty   
- stanovení místě a počtu členů volební komise ve volebním okrsku Javorek. 

- plánované schůzi Mikroregionu Novoměstsko  k 22. 1. 2013  

- projednání žádosti o udělení licence dopravci Zlatovánek spol. s r.o. na lince 

840901.  

- přezkoumání dílčího hospodaření obce Javorek KÚ Kraje Vysočina odborem 

kontroly. Starosta, místostarosta a účetní zajistí potřebné doklady a osobní účast. 

- oznámení o ukončení kontroly odborem dozoru a kontroly veřejné správy MVČR.   

 

ad 3.) POV 2013 

             ZO bylo seznámeno se s průběhem uskutečněných prací v souladu s grantem Kraje  

             Vysočina POV 2013. ZO vyslovilo souhlas s provedenými pracemi. 

             

ad 4.) Žádosti občanů 
        -   Žádost p.Břečky na pokácení lípy na par.č. 607/1. ZO žádost projednalo a rozhodlo,  

           že k žádosti bude doplněno odborné posouzení správy CHKO Žďárské Vrchy.  

       -    Žádost p.Nekvindy o výměnu pozemku par.č. 41/4 a část par.č.707 v KÚ Javorek. 

           ZO žádost projednalo a uložilo starostovi upřesnit výměnné podmínky. 

 

ad 5.) Různé 
          Starosta určil inventarizační komisy a vyzval komisy k činnosti v souladu s plánem   

          inventur na rok 2013. 

          Ing. Kakač informoval ZO a veřejnost o výhledu řešení a stavu vybraných finančních 

          prostředků od uživatelů „vodovodu ZD Sněžné.“          

 

 

 

ověřovatelé    ………………………….                                ……………………………… 

 

 

starosta          …………………………. 

 

zápis vyhotoven dne 18. 10. 2013    



                       Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 15. 11. 2013   

                                                        na  obecním úřadě v 19:00 h 

 

Přítomni :      Břenek, Hejtmánek, Forchtsamová, Husáková, Jílek, Kalášek ing. Kalášek,                        

Zapisovatel :  Husáková. 

Ověřovatelé:  Břenek, Forchtsamová. 

 

Program:  1.) Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé 

                  2.) Kontrola plnění úkolů-informace  

                  3.) POV 2013                                    

                  4.) OZV č.1 a č.2 

                  5.) Žádosti občanů 

                  6.) Různé                   

 

ad 1.)    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 přítomných neměl námitek. Program byl přijat 7 hlasy.  

 

ad 2.)   Kontrola plnění úkolů 

             Kontrolní výbor shledal, že jsou plněna usnesení z minulého zasedání ZO. 

             Informace starosty   
- Obecní úřad vydal povolení ke kácení lípy na základě posouzení agenturou CHKO 

Žďárské Vrchy. 

- Pokračuje jednání na odkup pozemku od Vl.Nekvindy. 

- Proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce dne 17.10.2013. Kontrolu za KÚ 

Vysočina odb.kontroly provedla H. Sobotková. Výsledek dílčího přezkoumání – 

nebyly zjištěny nedostatky. 

- Moravský zemský archiv Brno oznamuje provedení státní kontroly, která se 

uskuteční dne 29.11.2013. 

- Obec obdržela dotaci z KÚ Vysočina na podporu JPO SDH Javorek ve výši 

1.510,00Kč . Finanční prostředky musí být proinvestovány do konce roku 2013 

v souladu s dotačními pravidly. 

 

ad 3.) POV 2013 

             ZO bylo seznámeno s dovozem 2x 100m PVC hadice o průměru 90mm a  průběhem  

             plánovaných dokončovacích  prací v souladu s grantem Kraje Vysočina POV 2013.  

             ZO vyslovilo souhlas s provedenými pracemi a ukládá starostovi vypracování  

            závěrečné zprávy a vyúčtování s odevzdáním na KÚ Vysočina v souladu  

            s podmínkami grantu. 

             

ad 4.) OZV č.1 a č.2 
           MV odboru dozoru a kontroly veřejné správy vyzvalo obec Javorek k odstranění chyb  

           a poskytnutí metodické pomoci k  OZV č.1/2013, kterou se stanovuje úhrada vodného  

           a stočného ve dvousložkové formě a OZV č.2/2013 o místním poplatku za provoz  

          systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO.  

          Schůzka se uskutečnila 4.11.2013 na Mě Ú NMNM za MV JUDr.Martina Hostonská a  

          za obec Javorek starosta ing. Jiří Kalášek. Na základě společné schůzky jsou  ZO  

          předkládány opravené OZV č.1/2013 a OZVč.2/2013 k projednání a schválení. ZO  

          schvaluje všemi hlasy. 

 

 

 

 

 



           

  ad5.)  Žádosti 

            Žádost R. Husáka ke kácení dřevin rostoucích mimo les. 

            Žádost Českýho svazu včelařů zákl.org. Jimramov o příspěvek na rozvoj včelařství a  

            podporu opilovací činnosti včel v roce 2013. ZO žádost projednalo a odsouhlasilo  

            příspěvek ve výši 500,00Kč. 

            Starosta informoval ZO o novelizaci vyhlášky 395/1992 Sb. s účinností ode dne  

            15.7.2013. 

 

 ad6.) Různé 
           ing. Kakač informoval přítomné o plánovaném převodu vodojemu, dvou studní a  

           vodovodního řádu, který je v majetku ZD Sněžné na 33 spolumajitelů nemovitostí  

           v Javorku. 

           Starosta požádal členy ZO o pomoc při stavbě a rozsvícení vánočního stromu na obci. 

               

             

ZO schvaluje: 

    OZV č.1/2013 a OZV č.2/2013 ……………………….7 : 0 : 0 

    Příspěvek ČSV ve výši 500,00Kč …………………….7 : 0 : 0 

 

 

 

 

 

 

ověřovatelé    ………………………….                                ……………………………… 

 

 

starosta          …………………………. 

 

zápis vyhotoven dne 20. 11. 2013    



                       Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 20.12. 2013   

                                                        na  obecním úřadě v 19:00 h 

 

Přítomni :      Břenek, Forchtsamová, Husáková, ing. Kakač, Kalášek ing. Kalášek, Škapa.                        

Zapisovatel :  Husáková. 

Ověřovatelé:  Kalášek, Škapa 

 

Program:  1.) Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé 

                  2.) Kontrola plnění úkolů-informace  

                  3.) Rozpočtové opratření č.4                                    

                  4.) Rozpočet na rok 2014 

                  5.) Rozpočtový výhled 2015-2016 

                  6.) Žádosti 

                  7.) Různé                  

 

ad 1.)    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 přítomných neměl námitek. Program byl přijat 7 hlasy.  

 

ad 2.)   Kontrola plnění úkolů 

             Kontrolní výbor shledal, že jsou plněna usnesení z minulého zasedání ZO. 

             Informace starosty   
- o výsledku kontroly Moravského zemského archivu Brno – státní archiv Žďár nad 

Sázavou.  

- byla odevzdána závěrečná zpráva s vyúčtováním POV 2013. 

- k 11. 2. 2014 jsou zajištěny kontroly komínů. 

 

 

ad 3.) Rozpočtové opatření č.4 

             ZO schválilo předběžný souhlasu starostovi obce k provedení nezbytných 

rozpočtových opatření od posledního zasedání zastupitelstva do konce roku 2012 a toto bude 

předloženo zastupitelstvu při prvním zasedání roku 2013. V souladu s § 102 odst. 2 písm. a ) 

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů kompetenci 

starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu do výše 

100 000,-Kč, jsou-li vyvolaná organizačními změnami na obci, pokud tyto změny nevyvolají 

další nároky na finanční prostředky obce, nezvyšuje se celkový počet výdajů.).  

Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen 

v případech : 

 a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů 

 b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárie, nebo 

stavu nouze, výdaj k odvrácených možných škod, dále jeli včasné provedení úhrady vázáno 

penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné 

úhrady. 

c) úhrady pokut, penále, z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy 

schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí 

být realizován. 

 Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném 

v kompetenci starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení 

rozpočtového opatření starostou a jeho stručné odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat 

ústně). 

 

 

 

             



 ad 4.) Rozpočet na rok 2014 
           ZO bylo seznámeno s návrhem rozpočtu obce na rok 2013, který byl 15dní před  

           projednáním vyvěšen na úřední desce. ZO návrh rozpočtu projednalo a schválilo. 

           

 ad5.)  Rozpočtový výhled na rok 2015 - 2016 
           ZO bylo seznámeno s rozpočtovým výhledem obce na rok 2015 – 2016. V dané období  

           bude nadále obec splácet úvěr u ČS,a.s.     

 

 ad6.)  Žádosti 

            Žádost R.Slámové na finanční spoluúčast při obnově kulturní památky č.3. 

            ZO žádost projednalo a neodsouhlasilo.  

 

 ad7.) Různé 
           ing. Kakač informoval přítomné o uskutečněném převodu vodojemu, studní a  

           vodovodního řádu v majetku ZD Sněžné na 33 spolupodílníků v obci Javorek.  

          Smlouvy byly sepsány JUDr. Janou Havlíkovou dne 6. 12. 2013. 

           Starosta poděkoval za pomoc při stavbě a rozsvícení vánočního stromu a celoroční 

           spolupráci, popřál příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce  

          2014. 

               

             

ZO schvaluje: 

    Rozpočtové opatření č.4 ………………………. 7 : 0 : 0 

    Rozpočet na rok 2014 …………………………. 7 : 0 : 0 

    Rozpočtový výhled na 2015-2016 …………….. 7 : 0 : 0 

    

 

ZO nevyslovilo souhlas 

    Žádost R. Slámové ……………………………  0 : 0 : 7 

 

 

 

 

ověřovatelé    ………………………….                                ……………………………… 

 

 

starosta          …………………………. 

 

zápis vyhotoven dne 29. 12. 2013    


