
Obec Javor  
15. února 2011 
 

 
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Javor  

konaného 15. února 2011 
v budově Obecního úřadu v Javoru od 19:00 hod. 

 
 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:  
 
 
 55/11 - poskytnout dotaci SDH Javor ve výši 1.000,-- Kč na zajištění tomboly a 
občerstvení pro Dětský maškarní bál, který se bude konat dne 06.03.2011 od 14.00 hod. 
v budově OÚ Javor.   
 
 56/11 – rozpočtové opatření č.1/2011 
 Rozpočtové opatření č.1/2011    
       
Daňové p říjmy      
par. pol. UZ text SR UR změny 

  1122   
daň z příjmů právnických osob za 
obce 20 6,8 -13,2 

  4112   dotace na státní správu 79,8 60,1 -19,7 
       -32,9 
   snížení příjmů celkem 32,9 
Výdaje       
par. pol. UZ text SR UR změny 

1032 5139   les - materiál 30 7 -23 
1032 8169   les -služby 55 78 23 
2321 5169   odpad.voda služby 0 2 2 
2321 5171   odpad.voda opravy a udržování 20 18 -2 
3631 5171   veř.osvětlení opravy a udržování 200 300 100 
6171 5137   DHM - kopírka 0 8,74 8,74 
6171 5362   platby daní a poplatků 0 0,1 0,1 
6399 5362   platba daně za obec 20 6,8 -13,2 
6402 5366   FV minulých let 0 11,4 11,4 

   navýšení výdajů celkem 107,04 
       
       
 Schválený rozpočet                 
 příjmy 985,3 přebytek 106,3 tis. Kč  
 výdaje 879     
       
RO č.1       

 
Upravený 
rozpočet     

 příjmy  952,4     
  výdaje                 986,04 schodek rozpočtu -33,64 tis Kč  
 
 
 
 



 
Zastupitelstvo obce uložilo:  
 
 57/11 - starostce obce vyzvat právního zástupce manželů Králových k předložení plné 
moci a technického průkazu osobního vozidla pana Karla Krále a poté, kdy tyto listiny budou 
předloženy, uhradit panu Karlu Královi požadovanou částku 1.870,-- Kč a odpovědět na 
jednotlivé body dopisu Mgr. Plajnera ze dne 09.02.2011.  
 
 58/11 - starostce obce odeslat odpověď paní Linhartové a manželům Dvořákovým na 
jejich žádost ze dne 06.02.2011 s tím, že prodloužení vedení veřejného osvětlení je 
podmíněno přidělením dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 
2011 pro účely rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Javor, o kterou bylo požádáno.  
 
 59/11 - paní Ivetě Liškové zakoupit blahopřání k narození nového občana obce - 
dcery slečny Lucie Stupkové a pana Jiřího Procházky.   
 
 60/11 - starostce obce zaslat Ing. Vlčkovi žádost o doplnění údajů týkající se 
Zastavovací situace - číslo zakázky 569 z 11/2010 ohledně zákresu nové kanalizační 
přípojky splaškové KG HT 125 a 160 a stávající dešťové kanalizace - stavební úpravy 
rodinného domu čp. 9 v Loučanech. 
   
 
Zastupitelstvo vzalo na v ědomí:  

 
 61/11 - sdělení pana Josefa Haranta, že vzorek vody z vodovodu v Loučanech byl 
předán k rozboru, protokol dosud nebyl ze strany zkušební laboratoře doručen. 
 
 62/11 - žádost Mgr. Marka Plajnera, advokáta z advokátní kanceláře Bakeš & partneři 
se dílem v Praze 1 ze dne 09.02.2011 zastupujícího pana Karla Krále a paní Marcelu 
Královou. 
 
 63/11 - zprávu inventarizační komise. 
 

 64/11 - zprávu Policie ČR - Obvodní oddělení Nýrsko, č.j. KRPP-3481-2/čj-2011-
030416 ze dne 14.01.2011 o bezpečnostní situaci a kriminalitě v daném služebním obvodu 
v roce 2010. 
 
 65/11 - Dodatek č. 1/2011 ze dne 04.02.2011 ke Smlouvě o poskytnutí finančního 
příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje 
veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou uzavřený mezi Obcí Javor a Plzeňským krajem.  
 
 66/11 - sdělení starostky obce o zakoupení nové tiskárny HP Laserjet M1536dnf 
CE538A za cenu 7.856,40 Kč vč. DPH. 
 
 67/11 - sdělení starostky obce o konání Dětského maškarního bálu dne 06.03.2011 
od 14.00 hod. v budově OÚ Javor.  
 
  68/11 - sdělení zástupce SDH Javor pana Rudolfa Šimčo st. o tom, že toto sdružení 
zaplatí odměnu osobě zajišťující hudební produkci v částce cca 2.000,-- Kč.   
 
 69/11 - žádost Ing. Václava Vlčka ze dne 28.01.2011 o vydání stanoviska k 
přiložené projektové dokumentaci pro stavební povolení – stavební úpravy rodinného domu 
čp. 9 v Loučanech. 
 
 70/11 - sdělení pana Ludvíka Terše o úmyslu zrušit Jednotku požární ochrany v obci. 



 
 
Zastupitelstvo obce prohlašuje:  
 
 71/11 - že studii plánované stavby rodinného domu manželů Králových v obci Javor, 
část Loučany k dispozici nikdy nemělo a v současné době tudíž ani nemá. S obsahem studie 
se zástupci obce seznámili při jednání u Městského úřadu v Klatovech  - odboru výstavby a 
územního plánování. 
 
 
Zastupitelstvo obce stanovuje:  
 
 72/11 - další zasedání ZO se bude konat dne 14.03.2011 od 19.00 hod. v budově 
Obecního úřadu v Javoru. 
 
 
 
       Miluše Málková   
       starostka obce 
 
 
Zapsala: Iveta Lišková 
 
Ověřovatelé: pan Stanislav Málek  
  pan MUDr. Zdeněk Bytel  
 
 


