
Obec Javor 
25.01.2017 

Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Javor 
konaného 25. ledna 2017 

v budově Obecního úřadu v Javoru od 18:00 hod. 
 
Zastupitelstvo obce bere na v ědomí:  
224/2017 – zprávu inventarizační komise o výsledku inventur za rok 2016.  
 
225/2017 - termín dětského maškarního plesu, který se bude konat dne 11.3.2017 od 
14:00 hod. Od 18:00 hod. se uskuteční maškarní ples pro dospělé. 
 
226/2017 - návrh finanční poradkyně, paní Mgr. Marty Havlíkové, ve věci spoření 
s finančními prostředky obce v dalších letech. Navrhuje zachovat stávající stavební 
spoření u Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. z důvodu výhodné úrokové sazby, 
obdobně také spořicí účet u Komerční banky, a.s. Termínovaný vklad v J&T Bance, 
a.s. končící dne 16.2.2017 doporučuje neprodlužovat a prostředky zainvestovat 
prostřednictvím společnosti Conseq Investment Management, a.s.  
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:  
227/2017 – poskytnutí dotace Oblastní charitě Klatovy ve výši 3.000,-- Kč na pokrytí 
nákladů na pohonné hmoty čerpané v rámci péče o občany obce při poskytování 
pečovatelské služby a pokrytí nákladů na opravy automobilů charitní pečovatelské 
služby.  
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
228/2017 – nenavyšování poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2017.  
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
229/2017 neprodloužení termínovaného vkladu v J&T Bance, a.s. končícího dne 
16.2.2017 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
V 19:05 odchází z pracovních důvodů pan Josef Harant. 
 
230/2017 - koupi pozemků p.č. 54/1, st.p.č. 43, st.p.č. 47 a p.č. 213/74 v k.ú. Javor 
za dohodnutou cenu 50,-- Kč za 1 m2 a pověřuje starostku obce podpisem kupní 
smlouvy. 
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  
 
Zastupitelstvo obce zamítá: 
231/2017 - připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, která se bude 
konat dne 10.3.2017. 
Hlasování: Pro zamítnutí: 6, Proti zamítnutí: 0, Zdržel se: 0 
 
Zastupitelstvo obce souhlasí: 
232/2017 - s umístěním stavby a stavebního záměru na pozemku parc. č. 193/5 
v k.ú. Javor (investor Petr Novák, Javor čp. 21). 
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 



Zastupitelstvo obce stanovuje: 
233/2017 – termín dalšího zasedání ZO, které se bude konat dne 27.02.2017 od 
18:00 hod. v budově Obecního úřadu v Javoru. 
 
 

Dita Bytelová   
 starostka obce 

Zapsala: Iveta Lišková 
Ověřovatelé: Ludvík Terš 
  Rudolf Šimčo 
 
Vyvěšeno: …………………………… 
 
Sejmuto:  …………………………… 


