
Obec Javor 
15.07.2015 
 
 
 

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Javor 
konaného 15. července 2015 

v budově Obecního úřadu v Javoru od 18:30 hod. 
 
 
 

Zastupitelstvo obce bere na v ědomí:  
 
86/2015  - sdělení starostky obce o tom, že k záměru obce prodat část pozemku 
parc. č. 23/3 v katastrálním území Loučany byla ve stanové lhůtě podána kromě 
žádosti pana Tomáše Nováčka, bytem U Slunce 407, Klatovy IV také žádost paní 
Jany Harantové, bytem Loučany čp. 14. Nikdo jiný se ve lhůtě nevyjádřil a ani 
nepředložil svoji nabídku. 
 
 
87/2015 - odvolání ze dne 14.7.2015 sepsané právním zástupcem JUDr. Františkem 
Steidlem proti usnesení Okresního soudu v Klatovech sp. zn. 9C 167/2011 ze dne 
2.6.2015.  
 
 
88/2015 - sdělení starostky obce o průběhu společného jednání k návrhu Územního 
plánu Javor, které se konalo dnes, tj. 15.7.2015 od 10.00 hod. v zasedací místnosti 
odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Klatovy. 
 
 
89/2015 – informaci starostky obce o probíhajících přípravách fotbalového turnaje 
Javorkop 2015, který pořádá SDH Javor a bude se konat dne 15.8.2015.  
 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:  
 
90/2015 - prodej části pozemku parc. č. 23/3 v katastrálním území Loučany panu 
Tomáši Nováčkovi, bytem U Slunce 407, Klatovy IV a paní Janě Harantové, bytem 
Loučany čp. 14, po vzájemné domluvě obou zájemců, kdy každý z nich uvede, o 
jakou část pozemku má zájem. Uvedení zájemci zajistí a zaplatí geodetické 
zaměření předmětné části pozemku, znalecký posudek, kupní smlouvu a další 
poplatky s prodejem spojené. 
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
91/2015 - uzavření smlouvy o věcném břemenu týkající se vedení kabelu veřejného 
osvětlení přes pozemek parc. č. 16/2 v katastrálním území Javor a pověřuje 
starostku obce jejím podpisem. 
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 



 
Zastupitelstvo obce stanovuje:  
 
92/2015 - další zasedání ZO se bude konat dne 26.8.2015 od 18.30 hod. v budově 
Obecního úřadu v Javoru. 
 
 
 
       Dita Bytelová    
       starostka obce 
 
Zapsala: Iveta Lišková 
Ověřovatelé: Ludvík Terš 
  Josef Harant  
 
 
 
Vyvěšeno: …………………………… 
 
Sejmuto:  …………………………… 
 


