
Obec Javor  
18.listopadu 2010 
 

 
Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Javor  

konaného 18. listopadu 2010 
v budově Obecního úřadu v Javoru od 19:00 hod. 

 
 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:  
 
 13/10 – jednací řád Zastupitelstva obce Javor. 
 
 14/10 – návrh finančního rozpočtu obce na rok 2011 s příjmy 985 300,- Kč a výdaji 
879 000,- Kč a rozpočtového výhledu let 2011 až 2013 (tyto tvoří nedílnou přílohu tohoto 
zápisu). Návrh finančního rozpočtu obce na rok 2011 a rozpočtového výhledu let 2011 – 
2013 bude vyvěšen k připomínkování občanů na úřední desce obce Javor po dobu 15 dnů a 
bude se schvalovat na prosincovém zasedání ZO. 
 
  15/10 – návrh paní Moniky Teršové opravit – zpevnit hráz rybníka v Javoru, a to 
svépomocí v termínu – jaro 2011.  
  
 16/10 – rozpočtové opatření č.7 
  Rozpočtové opatření č.7 2010     
Daňové příjmy       

par. pol. UZ text SR UR změny  
  1113   daň z příjmů kap.výnosy 10 12 2,0  
  1211   DPH 250 305 55,0  
  4111 98005 neinvestiční dotace sčítání lidu 0 1,49 1,49  
   navýšení příjmů celkem   58,49  
Výdaje        

par. pol. UZ text SR UR změny  
2321 5171   kanalizace 20 92 20,0  
3631 5021   veř. osvětlení OOV 0 2,1 2,1  
3721 5169   nebezpečný odpad 5 15 5,0  
3631 5169   veřejné osvětlení  opravy 300 152,8 -36,0  
6115 5021 98187 OOV volby OZ 0 5,93 5,93  
6115 5032 98187 ZP volby 0 0,51 0,51  
6115 5139 98187 materiál volby 0 1,71 1,71  
6115 5175 98187 pohoštění 0 0,49 0,49  
6115 5173 98187 cestovné volby 0 0,26 0,26  

   navýšení výdajů celkem   0  
        
schválený rozpočet příjmy příjmy 920,9 tis.    
   výdaje 1 211,7 tis.    
     schodek 290,8 tis    
        

RO č.7   příjmy 
1 251,49 

tis.    

   výdaje 
1 328,83 

tis.    
   schodek 77,34 tis.    
        
 



 
Zastupitelstvo obce rozhodlo:  
 
 17/10 – uvést část pozemku parc. č. 1/1 v k.ú. Javor ve vlastnictví pana Františka 
Bestahovského, bytem Javor čp. 14 do stavu, v jakém se nacházel před pokládkou vedení 
veřejného osvětlení, tj. provést odvodnění předmětné části pozemku, a to svépomocí 
v termínu nejpozději do dubna 2011.  
 
 18/10 - opravit vnitřní i venkovní omítky budovy obecního úřadu, vymalovat venkovní i 
vnitřní prostory budovy obecního úřadu, provést rekonstrukci autobusové zastávky vč. 
dřevníku, a to v průběhu roku 2011. 
 
 
Zastupitelstvo obce uložilo:  
 
 19/10 - všem členům zastupitelstva předložit návrhy, zda a jak by bylo vhodné opravit 
či vyměnit dvě malá štítová okénka nad sálem Obecního úřadu Javor, a to v termínu do 
příštího zasedání.  
 
 20/10 panu Petru Novákovi zjistit ceny pořízení žaluzií či závěsu na velké štítové 
okno sálu obecního úřadu, a to v termínu do příštího zasedání.  
 
 21/10 - paní Miluši Málkové napsat oběžník ohledně panem Rudolfem Šimčou st. 
navrhovaného výlovu rybníka v obci Javor a poslat jej po obyvatelích obce, a to v termínu do 
středy 24.11.2010. 
 
 
Zastupitelstvo vzalo na v ědomí:  

 
22/10  - vyrozumění Rady Plzeňského Kraje o příspěvku na dopravní obslužnost na 

rok 2011 v částce 1.600,-- Kč. 
 

 23/10 - konání setkání seniorů obcí Javor a Klenová, které se bude konat v sále 
Obecního úřadu Javor dne 20.11.2010 od 14.00 hod. V této souvislosti zastupitelstvo obce 
uložilo  
 - paní Miluši Málkové a panu Stanislavu Málkovi zajistit nákup občerstvení, odměny 
pro vystupující děti a bonboniéry pro seniory a připravit nápojový lístek – termín do 
20.11.2010 
 - panu Petru Novákovi zajistit zatopení v sále OÚ – termín 20.11.2010 
 - paní Miluši Málkové připravit a pronést úvodní proslov – termín 20.11.2010 
 - paní Ivetě Liškové a panu Stanislavu Málkovi zajistit obsluhu a následný úklid 
příslušných prostor OÚ – termín 20.11.2010, resp. 21.11.2010. 
 
 24/10 - konání Mikulášské besídky pro děti obcí Javor a Klenová, která se bude konat 
v sále Obecního úřadu Javor dne 04.12.2010 od 15.00 hod. V této souvislosti ZO uložilo paní 
Ivetě Liškové připravit pozvánku na besídku a zajistit její vyvěšení – termín do 27.11.2010.  

 
25/10 - návrh pana Petra Nováka na výměnu poničené vývěsky na autobusové 

zastávce, dále na vybudování chodníků kolem celé budovy obecního úřadu. 
 
26/10 - sdělení pana Stanislava Málka, že vyrobí vhodnou vývěsku na autobusovou 

zastávku. 
 
27/10 - sdělení paní Ivety Liškové o neoznačení úředních desek obecního úřadu 

v obci Javor i Loučany s tím, že takové označení zajistí. 



 
 28/10 - sdělení pana Rudolfa Šimči st. o navrhovaném provedení výlovu rybníka 
v sobotu 27.11.2010, s tím, že by bylo vhodné při té příležitosti, pokud budou klimatické 
podmínky, provést opravu hráze rybníka.  
 
 29/10 - sdělení pana Stanislava Málka o svedení okapu ze střechy budovy obecního 
úřadu do kanalizace.  
 
 30/10 - návrh paní Ivety Liškové na vybudování dětského hřiště na návsi obce Javor. 
 
 31/10 - návrh pana Petra Nováka na vybudování dětského hřiště vedle budovy 
obecního úřadu, tj. na části pozemku současného vlastníka pana Františka Bestahovského, 
bytem Javor čp. 14, parc. č. 1/1 v k.ú. Javor.  V této souvislosti byl přítomný pan František 
Bestahovský starostkou obce požádán o vyjádření, zda by byl ochoten prodat část 
předmětného pozemku o jaké výměře, za jakou cenu a v jakém časovém horizontu. Pan 
František Bestahovský sdělil, že své vyjádření sdělí zastupitelstvu obce na jeho příštím 
zasedání dne 15.12.2010.  
 
 
 Zastupitelstvo obce stanovuje:  
 
 32/10 - další zasedání ZO se bude konat dne 15.12.2010 od 19.00 hod. v budově 
Obecního úřadu v Javoru. 
 
 
 
       Miluše Málková   
       starostka obce 
 
Zapsala: Iveta Lišková 
 
Ověřovatelé: paní Iveta Lišková 
  pan Stanislav Málek 


