Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne
14. 4. 2021 na obecním úřadě v 18,00 hodin.
Přítomni: Škapa, Hejtmánek, Řehan, Žák, Forchtsamová, Jílková, Kakač, Forchtsam, Jirčíková
Omluveni: nikdo
Zapisovatel: Jirčíková
Ověřovatelé: Forchtsamová, Řehan
Hosté: J. Škapa, Štětka, Žilka,
Program:
1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé
2. Informace – plnění úkolů
3. Dotace 2021
4. Územní plán
6. Žádosti
7. Různé
ad1) Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé
Starosta přivítal přítomné, zastupitelstvo se sešlo v počtu 9 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 zapisovatele ( Jirčíková ), ověřovatele ( Forchtsamová, Řehan ) programu.
1. hlasování
ZO schvaluje: 9:0:0

9: 0: 0

ad 2) Informace – plnění úkolů
- Místní vyhlášky 2021 jsou pravomocné.
- Převod pozemků na Úřad pro zastupování státu proběhl.
- Byla podána žádost na Úřad práce ve Žďáře nad Sázavou na VPP pro pana Tomáše Šlégla.
- Byl zpracován plán na výsadbu stromů k osadě Na louži, proběhla výsadba javorů, v místech kde s
tím sousední majitelé souhlasili.
- Zesílení signálu GMS stále v jednání.
- Probíhá instalace nových světel pouličního osvětlení.
- Pan MUDr. Petr Mertlík daroval obci částku 5 000,-Kč jako kompenzaci za uložení nevhodného
odpadu do kontejneru na komunální odpad.
ad3) Dotace
Dotace na opravu požární nádrže:
- Dle rozhodnutí ministerstva zemědělství dojde k ponížení dotace na opravu požární nádrže na
částku 1 838 000,-Kč. Dne 15.4.2021 by mělo být předáno staveniště. Dne 24.4. 2021 je plánováno
vypuštění požární nádrže – dle počasí.
Vzorek ze sedimentu odebraný z nádrže byl v pořádku.

Dotace MAS ZUBŘÍ ZEMĚ:
- Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele výměny oken, dveří a vrat na hasičské zbrojnici Javorek.
Zadavatel obdržel nabídky od 3 oslovených dodavatelů. Tyto nabídky vyhodnotil a na základě
kritéria nejnižší cenové nabídky vybral firmu - pan Robert Ursta, Fryšava pod Žákovou horou 161,
za cenu 215 495,-Kč s DPH. Realizace proběhne nejpozději do konce července 2021.
Starosta dává hlasovat o uzavření smlouvy o dílo s p. Robert Ursta
2. hlasování
ZO schvaluje: 9:0:0

9:0:0

Vrt:
– S ohledem na počasí došlo ke zpoždění prací – proběhne cca v květnu.
Dotace na rekonstrukci ČOV:
- Obec bude žádat z dotace Rozvoj venkova 2021 (míchací zařízení)
Venkovské služby 2021
- Dotace na provoz místního obchodu se smíšeným zbožím. O dotaci bude požádáno a postup
bude jako v roce 2020 cca 72 tisíc (Venkovské prodejny) Provozovateli obchodu bude
formou darovací smlouvy pře rozdělena dotace. 1.1. – 30.4. 2021 Škapová Věra, 1.5. –
31.12.2021 případný nový provozovatel místní prodejny.
3. hlasování
ZO schvaluje: 9:0:0

9: 0: 0

Ad 4) Územní plán
Starosta informuje, že pan Ondráček zaslal předběžnou cenovou kalkulaci za zpracování územního
plánu. Odhadovaná cena za předpokladu běžného rozsahu zpracování se bude pohybovat cca kolem
145 000,-Kč s tím, že cena je k jednání. - Nyní je cca 7 žádostí o změnu územního plánu.
ad 6) Žádosti
- Paní Škapová Věra žádá o ukončení pronájmu prostor obchodu k 30.4.2021 z důvodu odchodu do
důchodu.
4. hlasování
ZO schvaluje: 9:0:0

9: 0: 0

- Paní Michaela Hažmuková, Krátká 819, 664 71 Veverská Bitýška, žádá o pronájem místního
obchodu s tím, že by prodejnu převzala ke dni 15.4. 2021 a dne 1.5. 2021 by prodejnu otevřela.
Zastupitelstvo žádost projednalo a upozornilo, že prostor není určen k bydlení, ani rekreaci.
Starosta dává hlasovat o pronájmu prodejních prostor v obecní budově, Javorek 11, (obchod) paní
Hažmukové, za účelem provozování prodejny se smíšeným zbožím. V pronajatém prostoru není
možné bydlet ani rekreace. Na období od 1.5. 2021 do 30.4. 2022. Za 0 ,- Kč měsíčně.
5. hlasování
ZO schvaluje: 9:0:0

9: 0: 0

- Pan a paní Štetkovi žádají o povolení přípojky na vodu a kanalizaci k parcele 62 přes silnici
vedoucí k této parcele.
Po projednání dává starosta hlasovat o žádost manželů Štětkových.
6. hlasování
ZO schvaluje: 9:0:0

9: 0: 0

- Pan Radek Husák žádal o vyjádření k projektové dokumentaci na výstavbu rodinného domu –
schváleno
ad 6) Různé
- Nestačí kapacita kontejneru na sklo.
- Proběhne výměna kontejneru na komunální odpad.
- Ing. Junová bude oslovena, aby zpracovala projekt na hospodářskou budovu.
- Vítání občánků – po rozvolnění. Termín cca do konce tohoto roku.
- Pan Štětka se dotazuje na vývoz nebezpečného odpadu. – Po dohodě se starostou kdykoliv.
Dále sděluje, že pan Radmil Husák jezdí svojí zemědělskou technikou po obecním pozemku v
blízkosti odbočky a uzávěru vody, žádá starostu o řešení situace. – starosta upozorní p. Husáka R.
- Pan Josef Škapa upozorňuje na nutnost úklidu na pozemku Květy Kašparové – oslovit dopisem
pana Martina Veselého a požádat o nápravu.
- Proběhne kácení dřevin v obci - možnost získat palivové dřevo.
- Pan R. Husák nabízí možnost pokácení topolů za zpracování a úklid.

Ověřovatelé: Forchtsamová, Řehan

Zápis vyhotoven dne: 21.4. 2021

Bc. Miroslav Škapa
starosta

