
Obec Javor 
28.02.2018 
 

Usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva obce („ZO“) Javor 
konaného 28. února 2018 

v budově Obecního úřadu v Javoru od 19:00 hod. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:  
304/2018 – poskytnutí dotace ve výši 2.000,-- Kč Oblastní charitě Klatovy na pokrytí 
nákladů na pohonné hmoty čerpané v rámci péče o občany obce při poskytování 
pečovatelské služby a pokrytí nákladů na opravy automobilů charitní pečovatelské 
služby a pověřuje  starostku podpisem související smlouvy. 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0  
 
305/2018 – na návrh finanční poradkyně, Mgr. Marty Havlíkové, výpověď stavebního 
spoření u Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. z důvodu snížení úrokové sazby a 
dále schvaluje použití částky 2.500.000 Kč na termínovaný vklad na 1 rok v  J&T 
Bance, a.s.  
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0  
 
306/2018 – úklid černé skládky zaměstnancem OÚ Javor. 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0  
 
307/2018 - navýšení odměn od 1.3.2018 z prací konaných na základě dohody o 
provedení práce o 20,-- Kč ze současných 90,-- Kč na 110,-- Kč za hodinu. 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0  
 
 
Zastupitelstvo obce zamítá:  
308/2018 - telefonickou žádost pana Tibora Pytela o umístění kontejneru 
s posypovou solí v místech úřední desky v části obce Javor-Loučany. 
Hlasování: Pro zamítnutí: 7, Proti zamítnutí: 0, Zdržel se: 0  
 
 
Zastupitelstvo obce bere na v ědomí:  
309/2018 - zprávu Krajského ředitelství Policie Plzeňského kraje, územního odboru 
Klatovy, obvodního oddělení Nýrsko, č.j. KRPP-16753-1/ČJ-2018-030416 ze dne 
05.02.2018 o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebném obvodu Policie ČR 
obvodní oddělení Nýrsko v roce 2017. 
 
310/2018 – rozpočtové opatření č. 1. 
 
311/2018 - rozhodnutí Městského úřadu Klatovy č.j. OD/624-2/18/Ba ze dne 
27.2.2018 o povolení úplné uzavírky provozu na vyjmenovaných silnicích a ÚK, mimo 
jiné, pro RZ 7 a 11 v čase 06:45 – 16:30 hod. dne 21.4.2018, za účelem pořádání 
sportovní akce 27. HISTORIC VLTAVA RALLYE 2018 a 53. RALLYE ŠUMAVA 
KLATOVY 2018. 
 
312/2018 - ohlášení pana Tomáše Jarolímka, IČ: 05785753, ze dne 24.2.2018  
o provedení hydrogeologického průzkumného vrtu na pozemku parcelní číslo 213/36 



v k.ú. Javor ve vlastnictví JZD „Budovatel“ se sídlem v Janovicích, který provede 
odborná firma Vrtané studny Bečvář, IČ: 06640281.  
 
 
Zastupitelstvo obce stanovuje: 
313/2017 – termín dalšího zasedání ZO, které se bude konat dne 28.03.2018 od 
19:00 hod. v budově Obecního úřadu v Javoru. 
 
 
 

Dita Bytelová   
 starostka obce 

 
Zapsala: Iveta Lišková 
Ověřovatelé: prim. MUDr. Zdeněk Bytel 

Miluše Málková, DiS.  
 
 
 
Vyvěšeno dne:  ……..……….. 
 
Sejmuto dne:  …………..….. 
 


