
Obec Javor 
26.08.2015 
 
 
 

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Javor 
konaného 26. srpna 2015 

v budově Obecního úřadu v Javoru od 18:30 hod. 
 
 

Zastupitelstvo obce bere na v ědomí:  
 
93/2015  - plánovanou změnu v systému zpoplatňování komunálního odpadu od roku 
2016 s tím, že se bude postupovat podle ustanovení § 10b zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích a „poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ bude zaveden 
obecně závaznou vyhláškou. 
 
94/2015 - upozornění firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ze dne 03.08.2015 
týkající se vyúčtování komunálního odpadu sebraného z nádoby na kovové obaly, ve 
které se nacházely předměty, které do této nádoby nepatří 
 
95/2015 - vyjádření JUDr. Miroslava Muchny, právního zástupce Obce Javor 
v soudním řízení vedeném u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 8C 357/2011, 
ze dne 29.7.2015 k výslechu svědkyně Ing. Urbanové ze dne 3.6.2015 a k dokladům 
o vyúčtování ceny za zpracování projektové dokumentace pro rodinný dům 
v Těšetinech.  
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:  
 
96/2015 - schvaluje navýšení rozpočtu na straně příjmů o 13.000,-- Kč (par. 3639, 
pol. 2131). 
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
 
Zastupitelstvo obce pov ěřuje:  
 
97/2015 - zastupitele pana Rudolfa Šimčo zajištěním stavební firmy na opravu 
budovy hasičské zbrojnice. 
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1 

 
98/2015 - starostku obce podpisem smlouvy o dílo za účelem zpracování lesního 
hospodářského plánu pro obecní lesy Obce Javor s platností od 1.1.2017 do 
31.12.2026 - zhotovitel firma Plzeňský lesprojekt, a.s., IČ: 25202448. 
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
99/2015 - starostku obce podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu zemědělských 
pozemků ze dne 27.12.2013 s nájemcem Statek Beňovy s.r.o., IČ: 47714450. 
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 



Zastupitelstvo obce stanovuje:  
 
100/2015 - další zasedání ZO se bude konat dne 16.9.2015 od 18.30 hod. v budově 
Obecního úřadu v Javoru. 
 
 
 
       Dita Bytelová    
       starostka obce 
 
Zapsala: Iveta Lišková 
Ověřovatelé: Rudolf Šimčo 
  MUDr. Zdeněk Bytel  
 
 
 
Vyvěšeno: …………………………… 
 
Sejmuto:  …………………………… 
 


