Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne
30.12. 2021 v místnosti OÚ Javorek čp. 57 v 19.00 hodin.
Přítomni: Škapa, Řehan, Žák, Forchtsamová, Forchtsam, Jirčíková, Jílková, Hejtmánek, Kakač
Omluveni: nikdo
Zapisovatel: Jirčíková
Ověřovatelé: Jílková, Kakač
Hosté: Škapa, Štětka
Program:
1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé
2. Informace – plnění úkolů
3. Vyhlášky
4. Rozpočet
5. Žádosti
6. 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 osobě zapisovatele (Jirčíková), ověřovatele (Jílková, Kakač) programu.
1. hlasování
ZO schvaluje: 9:0:0

9:0:0

ad 2) Informace – plnění úkolů
- DOTACE
Požární nádrž Javorek: akce profinancována, probíhá závěrečné vyúčtování
Hasičská zbrojnice: ukončeno
Průzkumný vrt: práce realizovány, profinancování teprve proběhne.
Obnova venkova 2021: probíhají práce na čističce odpadních vod
ad3) Vyhlášky
- Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství, nabývá účinnosti dnem 1.1.2022. Poplatek je stanoven na 450,- Kč.
Ostatní poplatky zůstávají beze změn. Od roku 2022 budou z důvodu nárůstu cen ostatní poplatky
zvýšeny.
ad4) Rozpočet na r. 2022
Starosta seznámil zastupitele s hospodařením obce za minulé období, rozpočet je vyrovnaný dle
zákona. Dále předložil návrh rozpočtu na rok 2022. Návrh rozpočtu byl předem zveřejněn na úřední
desce, dle zákona. Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu na rok 2022 na paragrafy.
Starosta dává hlasovat o schválení návrhu rozpočtu na rok 2022.
2. hlasování
ZO schvaluje : 9:0:0

9: 0: 0

ad5) žádosti
- Petr Žák přečetl dopis pana Emila Žáka, kterým informoval zastupitele o ukončení jeho činnosti
ve funkci kronikáře, kterou zastával 50 let. Starosta i zastupitelé vyslovili panu Žákovi poděkování.
Vedení kroniky převezme Vladimír Řehan.
ad 6) Různé
- Starosta zhodnotil rok 2021, co bylo realizováno a vyzval zastupitele o další návrhy ke zvelebení
naší obce. Vladimír Řehan zahájil diskusi o možnosti obnovení naší prodejny. Starosta sdělil, že
ještě zkusí znovu oslovit prodejce – podá inzerát. Požádal zastupitele o návrhy jak využít prostor
obchodu. Jeden z návrhů byl prodejnu přebudovat na obecní byt.
- V roce 2022 proběhne z dotace POV oprava silnice kolem požární nádrže a další cesty.
- Proběhla diskuse o místní knihovně, zda ji zachovat nebo provoz zrušit, popř. kde ji provozovat.
Jirčíková navrhuje umístit regál např. do místnosti obecního úřadu. Dohodli jsme se, že provoz
knihovny zachováme a knihy budou umístěny na obecní místnosti. Zatím zůstává provoz knihovny
provizorní, po telefonické domluvě s knihovnicí (Jirčíková).
- Na podzim 2022 proběhnou komunální volby, proto upozorňujeme občany Javorka na možnost
přihlásit se jako kandidát do voleb.

Ověřovatelé: Jílková, Kakač

Bc. Miroslav Škapa
starosta
Zápis vyhotoven dne: 31.12.2021

