
Obec Javor 
29.05.2018 
 

Usnesení ze 43. zasedání Zastupitelstva obce („ZO“)  Javor 
konaného 29. května 2018 

v budově Obecního úřadu v Javoru od 19:00 hod. 
 
Zastupitelstvo obce zamítá: 
328/2018 – žádost Města Klatovy ze dne 12.4.2018 o poskytnutí dotace ve výši 218,-
- Kč pro účely spolufinancování terénního programu spolku Ulice pro osoby závislé 
na nelegálních návykových látkách na území města Klatovy pro občany regionu 
Klatovska.  
Hlasování: Pro zamítnutí: 7, Proti zamítnutí: 0, Zdržel se: 0   
 
329/2018 – žádost Linky bezpečí, z.s. ze dne 30.04.2018 o poskytnutí příspěvku ve 
výši 2.000,-- Kč na provoz Linky bezpečí. 
Hlasování: Pro zamítnutí: 7, Proti zamítnutí: 0, Zdržel se: 0   
 
330/2018 – žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. ze 
dne 21.5.2018 o poskytnutí daru na částečné náklady na bezbariérové ubytování a 
vstupné do historických objektů, muzeí a na lodní dopravu na Vranovské přehradě 
v rámci týdenního pobytu rodin s postiženými dětmi a mládeží v Národním parku 
Podyjí na Znojemsku. 
Hlasování: Pro zamítnutí: 7, Proti zamítnutí: 0, Zdržel se: 0   
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:  
331/2018 – závěrečný účet obce Javor včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2017 bez výhrad. 
Hlasování: Pro schválení: 7, Proti schválení: 0, Zdržel se: 0 
 
332/2018 – účetní závěrku obce Javor za rok 2017 bez výhrad. 
Hlasování: Pro schválení: 7, Proti schválení: 0, Zdržel se: 0   
 
333/2018 – navýšení rozpočtu na straně výdajů o 4.000,-- Kč (par. 1031, pol. 5139).  
Hlasování: Pro schválení: 7, Proti schválení: 0, Zdržel se: 0   
 
Zastupitelstvo obce vydává:  
334/2018 - Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se vydává požární řád 
obce. 
Hlasování: Pro vydání: 7, Proti vydání: 0, Zdržel se: 0   
 
Zastupitelstvo obce stanovuje: 
335/2018 – termín dalšího zasedání ZO, které se bude konat dne 26.06.2018 od 
19:00 hod. v budově Obecního úřadu v Javoru. 

Dita Bytelová   
 starostka obce 

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


