
Obec Javor 
16.09.2015 
 

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Javor 
konaného 16. září 2015 

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

Zastupitelstvo obce bere na v ědomí:  
 
101/2015 - rozpočtové opatření č. 7. 
 
102/2015 – zprávu ohledně probíhající přípravy nového systému zpoplatňování 
komunálního odpadu od roku 2016. 
 
103/2015 – zprávu ve věci uskutečněných jednáních ohledně zajištění stavební firmy 
na opravu budovy hasičské zbrojnice. 
 
104/2015 - nabídku pana Karla Polomise a paní Jaroslavy Polomisové ohledně 
prodeje lesního pozemku parc. č. 38 v k.ú. Loučany o výměře 1201 m2.  
 
105/2015 – informaci o tom, že ve dnech 25.-28.9.2015 bude na návsi přistaven 
kontejner na velkoobjemový odpad.  
 
106/2015 - geometrický plán pro rozdělení pozemků č. 85-30/2015 vyhotovený paní 
Lenkou Huckovou. Podle tohoto geometrického plánu bude pozemek parc. č. 23/3 o 
dosavadní výměře 1362 m2 rozdělen na parc. č. 23/3 m2 o výměře 386 m2 (v 
budoucnu stále ve vlastnictví Obce Javor), pozemek 23/9 o výměře 823 m2 (budoucí 
kupující pan Tomáš Nováček) a pozemek parc. č. 23/10 o výměře 153 m2 (budoucí 
kupující paní Jana Harantová). 
 
Zastupitelstvo obce ruší: 
 
107/2015 – své usnesení č. 96/2015 v plném rozsahu. 
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:  
 
108/2015 - schvaluje navýšení rozpočtu na straně příjmů o 500,-- Kč (par. 3639, pol. 
2131). 
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Zastupitelstvo obce pov ěřuje:  
 
109/2015 - starostku obce dalším jednáním ve věci nabídky pana Karla Polomise a 
paní Jaroslavy Polomisové ohledně prodeje lesního pozemku parc. č. 38 v k.ú. 
Loučany o výměře 1201 m2.  
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
 
 



Zastupitelstvo obce stanovuje:  
 
110/2015 - další zasedání ZO se bude konat dne 15.10.2015 od 18.30 hod. v budově 
Obecního úřadu v Javoru. 
 
 
       Dita Bytelová    
       starostka obce 
 
Zapsala: Iveta Lišková 
Ověřovatelé: Dita Bytelová 
  Ludvík Terš  
 
 
 
Vyvěšeno: …………………………… 
 
Sejmuto:  …………………………… 
 


