
Obec Javor 
28.01.2019 
 

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce („ZO“) Javor 
konaného 28. ledna 2019 

v budově Obecního úřadu v Javoru od 18:00 hod. 
 
Zastupitelstvo obce pov ěřuje: 
39/2019 – starostku obce paní Ditu Bytelovou a místostarostku obce paní Ivetu 
Liškovou k přijímání prohlášení o vstupu do manželství ve smyslu § 11a odst. 1 písm. 
a) zákona č. 301/2000 Sb., a současně ve smyslu § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 
Sb., stanovuje , že při významných příležitostech a občanských obřadech může 
starostka obce Dita Bytelová a místostarostka obce Iveta Lišková užívat závěsný 
odznak, tj. odznak, který má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je 
uveden název Česká republika. Pro sňateční obřad – uzavření manželství se stanoví:  
a) jako obřadní místnost společenský stál budovy obecního úřadu 
b) k provedení sňatečních obřadů každá sobota v době od 11:00 hod. do 15:00 hod. 
maximálně však 7 obřadů. 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0  
 
Zastupitelstvo obce zamítá: 
40/2019 – připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, která se bude konat 
dne 10.3.2019. 
Hlasování: Pro zamítnutí: 7, Proti zamítnutí: 0, Zdržel se: 0  
 
Zastupitelstvo obce bere na v ědomí: 
41/2019 – zprávu inventarizační komise o výsledku inventur za rok 2018. 
 
42/2019 - informaci starostky obce o podání žádosti do DT PSOV PK 2019 – Projekty 
obcí na Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje. 
 
43/2019 - územní souhlas a souhlas Městského úřadu Klatovy, odboru výstavby a 
územního plánování č.j. OVÚP/324/19/Fl ze dne 14.01.2019 s provedením 
ohlášeného stavebního záměru se stavebním záměrem nazvaném „Přístřešek pro 2 
osobní automobily na pozemku par. č. 193/8 v k.ú. Javor. 
 
Zastupitelstvo obce stanovuje: 
 
44/2019 - termín dalšího zasedání ZO, které se bude konat dne 27.02.2019 od 18:00 
hod. v budově Obecního úřadu v Javoru. 
 

Dita Bytelová   
 starostka obce 

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

Ludvík Terš 
 
Vyvěšeno dne: 4.2.2019 
 
Sejmuto dne: 27.2.2019  


