
Obec Javor  
07.08.2012 
 

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Javor  
konaného 7. srpna 2012 

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

 
Zastupitelstvo obce bere na v ědomí:  
 
  
 213/12 - rozhodnutí Městského úřadu Klatovy, odboru životního prostředí č.j. 
ŽP/5148/12/Br ze dne 17.07.2012 o stanovení odchylného postupu při ochraně volně žijících 
ptáků podle ustanovení § 5b odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.  
 
 214/12 - stavební povolení Městského úřadu Klatovy, odboru výstavby a územního 
plánování č.j. OVÚP/4468/12/Tr ze dne 28.06.2012 na stavbu: stavební úpravy rodinného 
domu čp. 9 v obci Loučany na pozemku st. p. 6 v katastrálním území Loučany. 
 
 215/12 - předvolání Okresního soudu v Klatovech sp. zn. 9C 167/2011 ze dne 
21.06.2012 k jednání ve věci o vydání věci (žalobci manž. Karel Král a Marcela Králová), 
které se bude konat dne 13.08.2012 v 09.15 hod. a zároveň pověřuje k účasti na tomto 
jednání jako zástupce Obce Javor pana MUDr. Zdeňka Bytela. 
 
 216/12 - jednání starostky obce s tajemníkem  městského úřadu Klatovy panem Ing. 
Jarošíkem ohledně uzavření veřejnoprávní smlouvy v oblasti působnosti registrů práv a 
povinností. 
 
 217/12 - sdělení Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru vnitřních věcí a krajského 
živnostenského úřadu spis. zn. ZN/1156/VVŽÚ/12 ze dne 18.07.2012 ve věci voleb do 
Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů konané ve dnech 12. a 13. 
října 2012. 
 
 218/12 - informaci starostky obce o tom, že celková cena za výmalbu vnitřních prostor 
budovy obecního úřadu, opravu omítky, její nátěr, nátěr podhledů, okapů apod. provedené 
v uplynulém období firmou Stanislav Kopecký, Strážov 252, 34021 Janovice nad Úhlavou, 
IČ: 12484865 činí 92.138,--Kč včetně DPH. (82.140,-- Kč  fasáda atd. a  9.998,-- Kč vnitřní 
prostory)  
 
 219/12 - návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
Obcí Javor jako budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a.s. jako budoucí 
oprávněnou číslo IV-12-0007791/VB003 (Javor, č.p. 29, Vildová – NN) a pověřuje starostku 
obce jejím podpisem.  
 
 220/12 - oznámení VZP ČR č.j. RKRZ/PL/Voz/60357/12-1/12 ze dne 18.07.2012 o 
provedení kontroly plateb pojistného na všeobecném zdravotním pojištění a dodržování 
ostatních povinností plátce pojistného, která se bude konat dne 06.09.2012 a pověřuje 
starostku obce účastí při této kontrole.  
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:  
 
 221/12 - na návrh pana MUDr. Zdeňka Bytela odměnu pro pana Josefa Haranta za 
provedenou práci v souvislosti s opravou vodovodu v obci Javor, část Loučany, a to formou 
výřezu palivového dřeva z obecního lesa v množství 10 prostorových metrů. (Pro: 6, proti: 0, 
zdržel se: 0) 



 
 222/12 -  rozpočtové opatření č.3 

 
 
Rozpočtové opatření č.3/2012    

Výdaje       
par. pol. UZ text SR UR změny 

5512 5229   SDH Klenová příspěvek 0 3 3 
5512 5321   oprava přísp. SDH Klenová 3 0 -3 
6171 5154   energie OÚ 12 19,5 7,5 
6171 5171   oprava OÚ + čekárna 50 123,7 73,7 

   navýšení výdajů celkem   81,2 
       
 Schválený rozpočet                 
 příjmy 1225,6 schodek -31,4 tis. Kč  
 výdaje 1257     
       
RO č.3       

 
Upravený 
rozpočet     

 příjmy  1270,6     
  výdaje                 1362,2 schodek rozpočtu -91,6 tis Kč  
 
 
 
Zastupitelstvo obce stanovuje:  
 
 223/12 - další zasedání ZO se bude konat dne 18.09.2012 od 19.00 hod. v budově 
Obecního úřadu v Javoru. 
 
 
 
       Miluše Málková   
       starostka obce 
 
Zapsala: Iveta Lišková 
Ověřovatelé:  Monika Teršová 
  MUDr. Zdeněk Bytel  


