
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 11. 3. 2022 v 

místnosti OÚ Javorek čp. 57 v 18.30 hodin. 
 

Přítomni: Škapa, Žák, Forchtsamová, Jirčíková, Jílková, Kakač 

Omluveni: Řehan, Forchtsam, Hejtmánek 

Zapisovatel: Jirčíková 

Ověřovatelé: Žák, Forchtsamová 

Hosté: Škapa, Štětka 

 

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 6 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 (Žák, Forchtsamová) programu. 

 

1. hlasování 

ZO schvaluje: 6:0:0                                                           6: 0: 0 

 

ad 2) Informace – plnění úkolů 
- Dne 14.3.2022 proběhne přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 krajským úřadem. 

- Cetin pracuje na modernizaci zařízení pro zkvalitnění pokrytí internetové sítě. 

- Proběhlo jednání se zástupci firmy PODA a.s., kteří budou v obci modernizovat vysílač kvůli 

zajištění rychlejšího bezdrátového internetu. 

- ČOV – práce dokončeny, vše funguje. Od 1. 4. 2022 nastupuje na obsluhu ČOV pan Teplý. 

- Stále probíhá závěrečné vyúčtování akce rekonstrukci požární nádrže. Pozdrženo z důvodu 

nemoci. 

- Obec Javorek vyhlásila veřejnou materiální sbírku na pomoc Ukrajině. Sběrné místo se nachází v 

prostoru místního obchodu. 

- Byl vyhotoven návrh na domovenky pro SDH Javorek k příležitosti výročí jeho založení. 

- V. Řehan + kolektiv tvoří publikaci o historii a činnosti Sboru dobrovolných hasičů Javorek. 

 

ad3) Investice 2022 
- Rozvoj venkova 2022: proběhne rekonstrukce komunikace „u požární nádrže a komunikace u 

hospodářské budovy“ (překopy po budování řadů). 

Starosta předkládá dvě cenové nabídky, a to firmy COLAS CZ, a firmy SWIETELSKY stavební, 

s.r.o. 

 

Starosta dává hlasovat o přijetí cenově výhodnější nabídky firmy SWIETELSKY stavební, s.r.o. ve 

výši 497 565,96,- Kč. 

 

2. hlasování 

ZO schvaluje: 6:0:0                                                         6:0:0 



 

                                                  

ad4) Územní plán  
Byla podepsána smlouva se zhotovitelem Studio–P s.r.o. 

Vypracovaná žádost o dotaci z Fondu Vysočiny KV: podání žádosti 14.3.2022. 

Zastupitelstvo obce Javorek bylo seznámeno se zadáním územního plánu Javorek a se zprávou 

z jejího projednání. 

 

Starosta dává hlasovat o schválení Zadání územního plánu Javorek. 

3. hlasování 

ZO schvaluje: 6:0:0                                                           6: 0: 0 

 

ad5) žádosti 
Starosta dává hlasovat o prodeji obecního pozemku p.č. 90/2 v k.ú. Javorek o výměře 122 m2, za 

cenu 30,-Kč/m2 paní Jitce Jílkové.  

 

4. hlasování  

ZO schvaluje: 5:0:1                                                            5:0:1 

                                                      

ad 6) Různé 

- Zastupitelstvo obce Javorek jmenuje pana Kamila Zámečníka na pozici velitel jednotky SDH 

Javorek. 

 

5. hlasování  

ZO schvaluje: 6:0:0                                                            6:0:0 

 

- Jitka Jílková informuje zastupitele o průzkumu o domovní kompostéry - je částečný zájem, bude 

vyhotoven jmenný seznam uchazečů. 

- Proběhla diskuse o zavedení popelnic v naší obci z důvodu dlouhodobých problémů s 

vyhazováním komunálního odpadu.   

- VPP zatím nejsou vyhlášeny a není ani žádný zájemce. 

- Proběhne společný dobrovolnický úklid obce, všichni jsou srdečně zváni. 

 

 

 

 

Ověřovatelé: Žák, Forchtsamová 

 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav Škapa 

 

                                                                                                                                      starosta obce    

Zápis vyhotoven dne: 14.3.2022                                                        

                                                                                                                    


