Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze
dne 16. 9. 2022 v místnosti OÚ Javorek čp. 57 v 19:00 hodin.
Přítomni: Škapa, Žák, Forchtsamová, Jirčíková, Jílková, Kakač, Řehan, Hejtmánek
Omluveni: Forchtsam
Zapisovatel: Jirčíková
Ověřovatelé: Forchtsamová, Řehan
Hosté: Štětka, Žilka
Program:
1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé
2. Informace – plnění úkolů
3. Pozemky
4. žádosti
5. Různé
ad1) Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé
Starosta přivítal přítomné, zastupitelstvo se sešlo v počtu 8 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 (Forchtsamová, Řehan)
programu.
1. hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0

8: 0: 0

ad 2) Informace – plnění úkolů
- Dne 23. a 24. 9. 2022 proběhnou volby do zastupitelstev obcí.
- Proběhlo asfaltování v obci, nedostatky ke kterým došlo, byly dodavatelem akceptovány a
v dohledné době budou odstraněny na jejich náklady.
- V květnu byla objednaná svítidla na VO, budou v říjnu (nejsou díly na sestavení)
- Proběhne výměna časových hodin u veřejného osvětlení na Louži, kde byla zjištěna závada.
- Na ČOV došlo k výměně zařízení, vznikla tím poloviční úspora elektrické energie.
- S ohledem na změnu územního plánu arch. Psota obeznal obec, má veškeré podklady a vše je
v jednání.
- DOTACE: Vrt – dotace byla proplacena.
Mas Zubří země - žádost na pořízení kalového a požárního čerpadla pro
SDH byla schválena.
Požární nádrž – dotace proplacena.
Dotace na výsadbu stromů na obecních pozemcích – stále v řízení.
Rozvoj venkova – oprava komunikací v obci.
ad 3) Pozemky
Starosta předkládá zastupitelům kupní smlouvu manželů Žilkových, kdy prodávající je Obec
Javorek, zastoupená starostou Bc. Miroslavem Škapou a kupující je Jan Žilka a Radana Žilková.
Předmětem smlouvy je pozemek ostatní plocha číslo parcely 67/4 o výměře 162 m2 v obci a
katastrální území Javorek, zapsáno na listě vlastnictví číslo 1 pro obec a kat. území Javorek, okres
Žďár nad Sázavou.

Starosta dává hlasovat o schválení této kupní smlouvy manželů Žilkových na prodej pozemku č.
67/4 dle předloženého geometrického plánu o výměře 162 m2 za cenu 4 860,-Kč (30 Kč/m2).
2. hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0

8:0:0

ad4) Žádosti
Starosta podal dne 26. 8. 2022 za obec Javorek žádost na Zemědělské družstvo Sněžné, Sněžné 205,
592 03, IČO 00144932 o koupi pozemků 497/11 ostatní plocha a pozemku 723 ostatní plocha v k.ú.
Javorek.
Pan Petr Dobiáš podal na obec Javorek žádost o zakoupení pozemku č. 330/2, k.ú. Javorek.
Česká církev evangelická farnost Jimramov, žádá obec Javorek o finanční dar na opravu střechy
farní budovy.
Proběhla diskuse.
Starosta dává hlasovat o poskytnutí finančního daru obcí Javorek ve výši 10 000,-Kč.
3. hlasování
ZO schvaluje: 7:0:1

7:0:1

ad 5) Různé
Jitka Jílková a Petr Žák informují zastupitele o proběhlé informativní schůzce u JUDr. Havlíkové
ohledně stanovení pravidel prodeje a ceny pozemku - stavební parcely č. 330/10 v obci Javorek.
Bude vypracován návrh podmínek a stanovení ceny dle od odhadu.
S ohledem na energetickou situaci starosta dává na zvážení vybudovat v budoucnu na budově ČOV
fotovoltaickou elektrárnu.
Otázku spádové školy pro obec Javorek bude řešit příští zastupitelstvo.
Do konce roku 2022 proběhne v obci vítání nových občánků. Termín bude stanoven na příštím
zastupitelstvu.
Starosta informuje o dokončení opravy komunikací v obci „u požární nádrže a komunikace u
hospodářské budovy“ (překopy po budování řádu) firmou Swietelsky stavební, s.r.o. za cenu
498 297,94,-Kč. Částka bude rozdělena na dvě FA.
Starosta dává hlasovat o schválení proplacení částky rozpočtovými opatřeními.
4. hlasování
ZO schvaluje: 8:0:0

8:0:0

Ověřovatelé: Forchtsamová, Řehan

Zápis vyhotoven dne: 23. 9. 2022

Bc. Miroslav Škapa
starosta

