
Obec Javor  
18. září 2012 
 

Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Javor  
konaného 18. září 2012 

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

 
Zastupitelstvo obce bere na v ědomí:  
 
  
 224/12 - územní souhlas s umístěním a provedením stavby Javor – stavební úprava 
VO na pozemcích parc. č. 415/1, 403 a 444/1 v katastrálním území Javor vydaný dne 
06.09.2012 odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Klatovy  pod č.j. 
OVÚP/6173/12/Fr. 
 
 225/12 - sdělení MUDr. Zdeňka Bytela o průběhu jednání, které se konalo dne 
13.08.2012 u Okresního soudu v Klatovech ve věci sp. zn. 9C 167/2011. Další jednání ve 
věci se bude konat dne 19.09.2012 s tím, že ZO opět pověřuje k účasti na tomto jednání jako 
zástupce Obce Javor pana MUDr. Zdeňka Bytela.  
 
 226/12 - sdělení starostky obce o průběhu kontroly u VZP ohledně plateb pojistného 
na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, která 
proběhla dne 06.09.2012 s výsledkem, že nebyly zjištěny žádné nedostatky a závady.  
 
 227/12 - sdělení starostky obce o složení okrskové volební komise v souvislosti 
s volbami do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů, které se budou 
konat ve dnech 12. a 13. října 2012. Členy OVK jsou paní Iveta Lišková (zapisovatelka), paní 
Zdeňka Teršová, pan Stanislav Málek a pan Petr Novák.  
. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:  
 

 228/12 - opravu místních komunikací v nezbytně nutném rozsahu v obci Javor, část 
Loučany, kterou do konce roku 2012 provede obchodní firma EUROVIA Silba, a. s., 
Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň, IČ: 648 30 551 (Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 
 229/12 - odměnu pro pana Stanislava Málka, pana Františka Bestahovského a pana 
Michala Terše za provedenou práci v souvislosti s rekonstrukcí přístavku budovy OÚ v obci 
Javor, a to pro každého jmenovaného formou výřezu palivového dřeva z obecního lesa 
v množství 10 prostorových metrů.  
(Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
Zastupitelstvo obce stanovuje:  
 
 230/12 - další zasedání ZO se bude konat dne 16.10.2012 od 19.00 hod. v budově 
Obecního úřadu v Javoru. 
 
       Miluše Málková   
       starostka obce 
 
Zapsala: Iveta Lišková 
Ověřovatelé:  Petr Novák 
  Stanislav Málek   


