Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 12.2.2022 v
místnosti OÚ Javorek čp. 57 v 18.30 hodin.
Přítomni: Škapa, Řehan, Žák, Forchtsamová, Forchtsam, Jirčíková, Jílková, Hejtmánek, Kakač
Omluveni: nikdo
Zapisovatel: Forchtsam
Ověřovatelé: Jílková, Kakač
Hosté: Škapa, Žilka
Program:
1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé
2. Informace – plnění úkolů
3. Investice 2022
4. Územní plán
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 (Forchtsam), ověřovatele (Jílková, Kakač) programu.
1. hlasování
ZO schvaluje: 9:0:0

9: 0: 0

ad 2) Informace – plnění úkolů
- Dne 21.1. 2022 proběhlo hromadné čistění komínů v obci.
- ČOV – přizvána firma na dodání dmychadla- reklamace, do 14 dní proběhne oprava.
- Od 1. 4. 2022 nastupuje na obsluhu ČOV pan Teplý.
- Dne 28.2.2022 bude splacen úvěr za zhotovení ČOV a vodovodního řádu.
- Probíhá závěrečné vyúčtování akce Požární nádrž Javorek.
- Byl vyhotoven Manipulační řád nádrže, náklady 6 000,-Kč.
- Musí být zajištěno povolení k nakládání s povrchovými vodami.
- Poskytovatel internetových služeb v obci PODA, bude modernizovat vysílač - zajištění rychlejšího
internetového připojení.
ad3) Investice 2022
- Proběhne rekonstrukce komunikací u požární nádrže a u hospodářské budovy (překopy po
bagrování).
- Je zde možnost dotační podpory na nákup kompostéru do domácností, průzkum zajistí Jitka
Jílková.
- Možnost zakoupit z dotace plastové vratné kelímky z důvodu zákazu univerzálních
plastových kelímků. Po dohodě s SDH bude podána žádost.
- Jirčíková zajistí inzerci na provozovatele prodejny se smíšeným zbožím.
- Projektová dokumentace na obecní sběrný dvůr.
- Výročí SDH, bude nutno provést správu obecního majetku a zeleně.
ad4) Územní plán
- OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVOREK:
vyvěšeno na úřední desce obce Javorek a Nového Města na Moravě od 11.1.2022

- Starosta informuje o Smlouvě o dílo č. 2022A02, zpracované firmou STUDIO-P s.r.o.,
zastoupenou projektantem Pavlem Ondráčkem, kdy předmětem této smlouvy je zpracování
územního plánu (ÚP) pro celé správní území obce Javorek v souladu s platným zněním zákona č.
183/2006, o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcími předpisy v platném znění.
Starosta dává hlasovat o uzavření této smlouvy mezi obcí Javorek a firmou STUDIO-P s.r.o.
2. hlasování
ZO schvaluje: 9:0:0

9: 0: 0

- Informace občanům - vydání ÚP do ledna 2023.
- Starosta se zmínil, že není automaticky vyhověno všem žádostem o stavební parcelu.
ad5) žádosti
- Starosta předkládá zastupitelům návrh Nájemní smlouvy firmy CETIN a.s. s obcí Javorek. Firma
CETIN, by v obci zajistila posílení tel. signálu (O2, T-mobile). Smlouva bude vyhotovena na 10 let,
a firma bude platit nájem obci za zařízení pro posílení signálu, které bude umístěno na budově OÚ.
Starosta dává hlasovat o uzavření této smlouvy.
3. hlasování
ZO schvaluje: 9:0:0

9:0:0

-Jitka Jílková předkládá žádost o vyjádření k akci Novostavba RD. Zastupitelstvo bylo s projektem
seznámeno.
- Dle žádá o koupi obecního pozemku č. 90/2 k.ú. Javorek, o výměře 122 m2.
Po diskusi a zjištění umístění pozemku se zastupitelstvo jednohlasně shodlo na výše uvedené částce.
Pozemek je pro obec prakticky nevyužitelný.
Starosta dal hlasovat o schválení záměru na prodej tohoto pozemku za cenu 30,-Kč/m
Starosta dává hlasovat.
4. hlasování
ZO schvaluje: 8:0:1

8:0:1

ad 6) Různé
- V obci dále probíhá rekonstrukce pouličního osvětlení
- Pan Břenek a pan Žák oslavili jubilea, obec jim pogratulovala a předala věcné balíčky.
- Obec zakoupí domovenky na uniformy SDH Javorek k příležitosti 101 letému výročí.
- Proběhla diskuse o provozu rekreačních objektů v naší obci a úhradě poplatků.
Zastupitelka Jitka Jílková vznesla dotaz, jakou formou platí provozovatelé rekreačních objektů
poplatky za odpady a stočné.
Zastupitelstvo pověřilo finanční výbor, aby dotaz prověřilo.
Starosta dává hlasovat, aby finanční výbor obešel všechny zřizovatele rekreačních objektů.
5. hlasování
ZO schvaluje: 9:0:0

9:0:0

Ověřovatelé: Jílková, Kakač
Zápis vyhotoven dne: 18. 2. 2022

Bc. Miroslav Škapa
Starosta obce

