
Obec Javor 
24.06.2015 
 
 

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Javor 
konaného 24. června 2015 

v budově Obecního úřadu v Javoru od 18:00 hod. 
 

 
Zastupitelstvo obce bere na v ědomí:  
 
73/2015  - rozpočtové opatření č. 5. 
 
74/2015 - oznámení Městského úřadu Klatovy, odboru výstavby a územního 
plánování č.j.  OVÚP/3858/15/Mk ze dne 24.6.2015 o společném jednání k návrhu 
Územního plánu Javor, které se bude konat dne 15.7.2015 od 10.00 hod. v zasedací 
místnosti uvedeného odboru č. dv. 1.01 budova 59/1 Městského úřadu Klatovy a 
zároveň pověřuje starostku obce, aby se tohoto jednání zúčastnila. 
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
75/2015 - JUDr. Miroslavem Muchnou zaslaný protokol o jednání před soudem 
prvního stupně sp. zn. 8C 357/2011 ze dne 03.06.2015 ve věci žalobců pana Karla 
Krále a paní Marcely Králové proti žalované Obci Javor o zaplacení 238.000,-- Kč 
s přísl.  
 
76/2015 - sdělení Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje ze dne 09.06.2015 ve věci 
jednání ohledně možnosti bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Loučany ve 
vlastnictví Státního statku Jeneč a zároveň ZO bere na vědomí odpověď starostky 
obce na toto sdělení týkající se zájmu o převod pozemků parc. č. 228, 232 a 220/2 
v k.ú. Loučany.  
 
77/2016 - písemnou žádost pana Tomáše Nováčka, bytem U Slunce 407, Klatovy IV, 
ze dne 18.06.2015 ohledně odkoupení celého pozemku parc. č. 23/3 v k.ú. Loučany 
s tím, že tato žádost nahrazuje v plné míře předchozí žádost ze dne 21.05.2015 
ohledně odkoupení části pozemku parcelní číslo 23/3 – část pozemku následující za 
pozemkem 23/7 v k.ú. Loučany. 
 
Zastupitelstvo obce ruší:  
 
78/2015 - v plném rozsahu své usnesení č. 65/2015 ze dne 21.05.2015 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:  
 
79/2015 – změnu programu zasedání ZO  
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
80/2015 - závěrečný účet Obce Javor za rok 2014 bez výhrad. 
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
81/2015 - účetní závěrku a zprávu o přezkoumání hospodaření  Obce Javor za rok 



2014 bez výhrad. 
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
82/2015 - žádost pana Mgr. Petra Mecnera, bytem Na Kovárně 1093/3, Plzeň – 
Doubravka, o povolení pastvy drobných hospodářských zvířat na pozemcích parc. č. 
405/9, 442/1 a 405/12 v k.ú. Javor, a to na dobu 10 let a zároveň pověřuje starostku 
obce podepsat smlouvu o bezplatném užívání předmětných pozemků.   
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Zastupitelstvo obce dále pov ěřuje starostku obce:  
 
83/2015 - podepsat smlouvu o bezplatném užívání části pozemku parc. č. 213/10 
v k.ú. Loučany, a to na dobu 10 let s panem Tomášem Nováčkem, bytem U Slunce 
407, Klatovy IV – účel užívání: provedení zahradnických úprav a údržba zeleně.   
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 
 
84/2015 - záměr Obce Javor prodat část pozemku parc. č. 23/3 v k.ú. Loučany – 
předmětná část pozemku je vyznačena na přiloženém nákresu.  
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1 
 
Zastupitelstvo obce stanovuje:  
 
85/2015 - další zasedání ZO se bude konat dne 15.07.2015 od 18.30 hod. v budově 
Obecního úřadu v Javoru. 

 
 
       Dita Bytelová    
       starostka obce 
 
Zapsala: Iveta Lišková 
Ověřovatelé: MUDr. Zdeněk Bytel 
  Dita Bytelová  
 
 
 
Vyvěšeno: …………………………… 
 
Sejmuto:  …………………………… 
 


