
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze 

dne 18. 11. 2022 v místnosti OÚ Javorek čp. 57 v 19:00 hodin. 
 

 

Přítomni: Škapa, Žák, Jirčíková, Jílková, Kakač, Žilka, Husáková, Forchtsam, Hejtmánek 

Omluveni:  

Zapisovatel: Jirčíková 

Ověřovatelé: Kakač, Žák 

Hosté: J. Škapa, Štětka 

 

Program: 
1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé 

2. Informace – plnění úkolů 

3. Dotace 

4. Investice - Rozpočet 2023 

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 (Kakač, Žák) programu. 

 

1. hlasování 

ZO schvaluje: 9:0:0                                                           9:0:0  

 

-Starosta oslovil Vlastimila Kakače, který nebyl na ustavujícím zasedání, aby složil slib zastupitele, 

který následně slib složil.  

 

-Starosta informoval o výši odměně za výkon funkce zastupitele obce, která je v maximální výši 

1150,- Kč měsíčně. Proběhla diskuse, někteří zastupitelé se odměny zřekly, někteří navrhovali výši 

odměny v rozmezí od 300- 500,- Kč.  

Starosta dal poté hlasovat o zavedení odměny pro zastupitele obce Javorek. 

 

2. hlasování 

ZO neschvaluje: 3:4:2                                                                 3:4:2  

 

ad 2) Informace – plnění úkolů 
- Dne 1. 11. 2022 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem  - bez závad. 

- Starosta poděkoval hasičům za odvoz elektro odpadu. 

- Starosta poděkoval kolektivu, který se podílel na realizaci stolního kalendáře obce Javorek pro rok 

2023. Kalendář je k dispozici v hasičském klubu za částku 100,-Kč. 

- Byly ukončeny opravy silnice. 

- Starosta poděkoval Vladimíru Hejtmánkovi za údržbu prostranství kolem místní Zvoničky. 

 

ad 3) Dotace 
- Mas Zubří Země - dotace na pořízení kalového a požárního čerpadla pro SDH byla schválena, 

smlouva byla podepsána dne 11. 11. 2023. Lokace je 300 000,-Kč, obec hradí 20% z celkové 

částky. 

Starosta dal hlasovat o využití této dotační podpory na pořízení kalového a požárního čerpadla. 

 



3. hlasování 

ZO schvaluje: 9:0:0                                                                          9:0:0 

 

-Starosta informuje zastupitele o 3 cenových nabídkách na pořízení stříkačky a kalového čerpadla: 

1. Duffek s.r.o., Košetice 239, Košetice - 295 482,-Kč 

2. Jiřina Jiskrová, Husova 215, Sedlice - 302 990,-Kč 

3. Požární bezpečnost s.r.o, Královský Vršek 3545/42, Jihlava - 304 015,- Kč 

 

Starosta dává hlasovat o schválení kupní smlouvy s Duffek s.r.o. za částku 295 482,-Kč. 

 

4. hlasování 

ZO schvaluje: 9:0:0                                                                             9:0:0 

 

- Ministerstvo životního prostředí nabízí dotaci na regionální rozvoj - výsadbu zeleně. Dotace je ve 

výši 100%. Je třeba souhlas vlastníků dotčených pozemků (cesta k Louži). 

 

- Dotace - územní plán. 

 

ad4) Investice - Rozpočet 2023 
Starosta seznámil zastupitele s hospodařením obce za minulé období, rozpočet je vyrovnaný dle 

zákona.                                                                 

 

ad 5) Žádosti 
-Žádost Římskokatolické farnosti Jimramov o příspěvek na akci "Stavební úpravy, výměna krovu a 

střešní krytiny RD č.p. 24 Jimramov - I. etapa". Zastupitelé mají možnost seznámit se podrobně s 

obsahem žádosti. Proběhla diskuse o výši příspěvku, starosta navrhuje přispět částkou 10 000,-Kč 

(příspěvek Evangelické církvi v Jimramově byl také 10 000,-Kč) 

 

Starosta dává hlasovat o příspěvku ve výši 10 000,-Kč. 

 

5. hlasování 

ZO schvaluje: 9:0:0                                                                        9:0:0 

 

ad 6) Různé 
- Veřejné osvětlení v obci - v rámci úspory energie dojde k seřízení na letní a zimní režim. 

- Pro rok 2023 zůstane svoz komunálního odpadu beze změn. Starosta zjistil u TS Bystřice n. P. 

aktuální ceny, nedošlo by k úspoře finančních prostředků. Prostor bude monitorován pomocí 

fotopasti, protože stále dochází k nesprávnému třídění odpadu. 

- Dne 21.12.2022 vyjde výzva na nákup kompostérů a omyvatelných kelímků - 80% dotace. 

 

- starosta informuje o opatření, kterým může disponovat s finančními prostředky obce do 300 tisíc 

na straně výdajů a neomezeně na straně příjmů. 

 

Starosta dává hlasovat. Zastupitelstvo obce schvaluje starostovi obce pravomoc schvalovat 

rozpočtové opatření do 300 000,- Kč na straně výdajů a neomezeně na straně příjmů. 

 

6. hlasování:  

ZO schvaluje: 9:0:0                                                                        9:0:0 

                                                  

- Z důvodu neopravitelné závady starosta zakoupí nový notebook. 

- Bude pořízena nová tiskárna. 

- Dne 26.11.2022 proběhne Advent a tradiční rozsvěcení vánočního stromku na návsi.  



- Dne 3. 12. 2022 se uskuteční vítání nových občánků naší obce. 

 

 Plány pro rok 2023: 

- Přestavba obchodu. 

- Vybudování skladových prostor. 

- Obnova knihovny. 

- Oprava stávající autobusové čekárny. 

 

   

 

 

Ověřovatelé: Kakač, Žák 

 

 

Bc. Miroslav Škapa 

                                                                                                                              starosta obce 

 

Zápis vyhotoven dne: 24. 11. 2022                                                        

                                                                                                                   starosta 


