
Obec Javor  
16. října 2012 
 

Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Javor  
konaného 16. října 2012 

v budově Obecního úřadu v Javoru od 19:00 hod. 
 

 
Zastupitelstvo obce bere na v ědomí:  
 
  
 231/12 - oznámení  Městského úřadu Klatovy, odboru výstavby a územního plánování 
č.j. OVÚP/6572/12/Fr ze dne 20.09.2012 o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému 
ústnímu jednání ve věci stavby Javor č. k. 405/5, vrtaná studna. 
 
 232/12 - předvolání Okresního soudu v Klatovech sp. zn. 8C 357/2011 ze dne 
04.10.2012 s tím, že jednání ve věci se bude konat dne 21.11.2012. 
 
 233/12 - územní souhlas Městského úřadu Klatovy, odboru výstavby a územního 
plánování č.j. OVÚP/7017/12/Ka ze dne 12.10.2012 s umístěním stavby Loučany – FVE na 
RD č.p. 9 na pozemku st. p. 6 v katastrálním území Loučany. 
 
 234/12 - ohlášení stavby „Javor, č.p. 29, Vildová – NN“ ze dne 03.09.2012. 
 
 235/12 - sdělení starostky o vyúčtované ceně za rekonstrukci veřejného osvětlení v 
obci Javor v celkové výši 368.029,-- Kč s DPH (dodavatel Lesní stavby, s.r.o. Nýrsko). 
 
 236/12 - oznámení stavebníků Ing. Karla Krále a Marcely Králové, zastoupených Ing. 
Ivanem Šillarem, ze dne 05.10.2012 o započetí stavebních prací na akci Terénní úpravy a 
oplocení Loučany dle č.j. OVÚP/3447/10/My ze dne 11.05.2010 s tím, že tyto práce budou 
zahájeny ode dne 20.10.2012. 
 
 237/12 - oznámení Městského úřadu Klatovy, odboru výstavby a územního plánování 
č.j. OVÚP/6920/12/My ze dne 08.10.2012 o zahájení územního řízení o změně stavby před 
dokončením a pozvání k ústnímu jednání ve věci stavby Terénní úpravy a oplocení, Loučany 
s tím, že předmětem změny stavby před jejím dokončením je prodloužení lhůty k dokončení 
stavby o 2 roky. Ústní jednání spojené s ohledáním na místě se bude konat dne 06.11.2012. 
K účasti na tomto jednání pověřuje ZO pana Stanislava Málka a pana Josefa Haranta. 
 
 238/12 - setkání důchodců obcí Javor a Klenová se bude konat dne 17.11.2012 v 
budově Obecního úřadu Javor. 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:  
 

  239/12 - návrh pana Stanislava Málka na odprodej starých kovových sloupů 
veřejného osvětlení pro občany obce Javor za obvyklou výkupní cenu kovošrotu zjištěnou k 
datu 31.10.2012 s tím, že občané musí v tomto termínu podat písemnou žádost k rukám 
starostky obce s uvedením počtu sloupů, které požadují od obce odkoupit. Občané o této 
možnosti budou informováni oběžníkem. Upozorňujeme občany, že je k dispozici celkem 16 
sloupů a že předmětem prodeje nebudou jejich litinové části, jejichž prodej bude ze strany 
obce realizován přímo do výkupny kovošrotu.  

 Hlasování: Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se:0 
 
  



240/12 – rozpo čtové opat ření č. 4  
 Rozpočtové opatření č.4/2012    
       
Daňové 
příjmy       

par. pol. UZ text SR UR změny 
  4111 98193 dotace volby Senát+ kraj 0 29,5 29,5 
  4222   dotace KÚPK - veř.osvětlení 0 210 210 
    navýšení příjmů celkem   239,5 
       
Výdaje       

par. pol. UZ text SR UR změny 
3631 5169   veř. Osvětlení služby 0 0,9 0,9 
3631 6121   veř. Osvěltení budovy a stav. 300 368,1 -0,9 
6171 5136   místní správa knihy 5 7,5 2,5 
6171 5139   místní správa materiál 19,8 17,3 -2,5 
6115 5021 98193 Odměny OVK volby+DPP 0 8,33 8,33 
6115 5029 98193 refundace mezd 0 5,54 5,54 
6115 5139 98193 materiál volby 0 1,73 1,73 
6115 5169 98193 poštovné volby 0 0,15 0,15 
6115 5173 98193 cestovné volby 0 0,61 0,61 
6115 5175 98193 stravné 0 1,02 1,02 

   navýšení výdajů celkem   17,38 
       
       
 Schválený rozpočet                 
 příjmy 1225,6 schodek -31,4 tis. Kč  
 výdaje 1257     
       
RO č.4       

 
Upravený 
rozpočet     

 příjmy  1510,1     
  výdaje                 1379,58 přebytek 130,52 tis Kč  
 
Zastupitelstvo obce stanovuje:  
 

  241/12 - další zasedání ZO se bude konat dne 13.11.2012 od 19.00 hod. v budově 
Obecního úřadu v Javoru. 
 
       Miluše Málková   
       starostka obce 
 
Zapsala: Iveta Lišková 
Ověřovatelé: MUDr. Zdeněk Bytel 
  Josef Harant 
 


