
Obec Javor 
23.11.2015 
 

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Javor 
konaného 23. listopadu 2015 

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

Zastupitelstvo obce bere na v ědomí:  
 
117/2015 - návrh finančního rozpočtu obce Javor na rok 2016. Rozpočet bude 
vyvěšen k připomínkování občanů na úřední desce obce Javor po dobu 15 dnů a 
bude se schvalovat na příštím zasedání ZO 
 
118/2015 - obsah znaleckého posudku pana Františka Chmelíka č. 4480-24/15 ze 
dne 22.10.2015 o ceně nově vzniklé parcely č. 23/10, oddělené geometrickým 
plánem z původní parcely č. 23/3 v k.ú. Loučany; ZO schvaluje  prodej tohoto 
pozemku parc. č. 23/10 o výměře 153 m2 kupující paní Janě Harantové, bytem Javor, 
část Loučany čp. 14,  za odhadní cenu 1.530,-- Kč a pověřuje  starostku obce 
podpisem kupní smlouvy.   
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
119/2015 - informaci starostky o tom, že neznámá osoba zničila malovanou mapu na 
návsi obce Javor (vyřízla část mapy s názvem „Javor“) a že bude jednat o 
možnostech opravy s firmou Malované Mapy, s.r.o.  
 
120/2015 - sdělení starostky, že se obec připojí, stejně jako v loňském roce, k akci 
„Česko zpívá koledy“, která se uskuteční dne 9.12.2015 v 18:00 hod. na návsi 
v Javoru. 
 
121/2015 - obsah rozsudku Okresního soudu v Klatovech č.j. 8C 357/2011-368 ze 
dne 16.10.2015 ve věci žaloby manželů Králových o zaplacení 238.000,-Kč s 
příslušenstvím. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:  
 
122/2015 - jednostranné navýšení ceny vodného o 50% pro rok 2016 (tj. v roce 2016 
bude činit cena vodného 53,18 Kč za 1 m3), a to v souladu se smlouvou o 
zabezpečení provozu místního vodovodu v obci Javor, část Loučany. Toto se týká 
všech odběratelů vody z místního vodovodu v obci Javor, část Loučany, kteří v roce 
2012 neuzavřeli s Obcí Javor dohodu o jednostranném navýšení ceny za odběr 
vody. 
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
123/2015 - obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku ze psů.  
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel: 0 
 
124/2015 – nevybírání stočného v roce 2016 stejně jako tomu bylo v roce 2015, tudíž 
cena za 1 m3 je 0,-- Kč. 
 
 



125/2015 - navýšení odměny účetní obce od ledna 2016 na částku 3.550,-- Kč 
měsíčně.  
 
Zastupitelstvo obce zrušuje:  
 
126/2015 - obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místních poplatcích ze dne 
25.7.2011.  
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Zastupitelstvo obce stanovuje:  
 
127/2015 – termín dalšího zasedání ZO, které se bude konat dne 21.12.2015 od 
18.00 hod. v budově Obecního úřadu v Javoru. 
 
        
 

Dita Bytelová   
 starostka obce 

 
 
Zapsala: Iveta Lišková 
Ověřovatelé: MUDr. Zdeněk Bytel 
  Ludvík Terš 
 
 
Vyvěšeno: …………………………… 
 
 
Sejmuto:  …………………………… 
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