
 

Usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva v Javorníku dne 02.04.2015 v 18.00 hodin 

 

 

     

 

Návrh usnesení 50: 

 

Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu, kterým je Severová Leona, Němec Roman 

a zapisovatelem pana Daniela Nešpora. 

 

 

Výsledek hlasování : Pro: 7     Proti: 0    Zdrželi se:   0 

 

Usnesení č. 50 bylo schváleno. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Starosta obce přednesl návrh programu obecnímu zastupitelstvu na zasedání č. 03/2015 

O návrhu programu zasedání zastupitelstva obce bylo hlasováno. 

 

Návrh usnesení 51:  

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva obce.  

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 

 

Usnesení číslo. 51 bylo schváleno. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                          

Obecní zastupitelstvo projednalo na základě žádosti poskytnutí příspěvku na knihovnickou činnost 

Městské knihovně Vysoké Mýto ve výši 5.000,- Kč. 

 

 

Návrh usnesení 52: 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo na základě žádosti poskytnutí příspěvku na knihovnickou činnost 

Městské knihovně Vysoké Mýto ve výši 5.000,- Kč. 

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 

 

Usnesení číslo 52 bylo schváleno 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo účetní závěrku za rok 2014. Součástí usnesení je 

protokol o schválení účetní závěrky. 

 

Návrh usnesení 53:  

 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo účetní závěrku za rok 2014. Součástí usnesení je 

protokol o schválení účetní závěrky. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 

 

Usnesení číslo 53 bylo schváleno 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo žádost pana Kovačky o opravu místní komunikace. Obecní 

zastupitelstvo rozhodlo, že prozatím žádost odkládá vzhledem k tomu, že doposud obecní 

zastupitelstvo neprojednávalo opravu místních komunikací na rok 2015. 

 

 

Návrh usnesení 54:  

 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s odložením žádosti p. Kovačky na pozdější termín. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 

 

Usnesení číslo 54 bylo schváleno 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh uspořádat pro občany obce zájezd na výstaviště 

do Lysé nad Labem. Výlet se koná dne 18.4.2015, odjezd v 7:00 od Obecního úřadu. Doprava pro  

občany obce zdarma. 

 

 

Návrh usnesení 55:  

 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh uspořádat pro občany obce zájezd na výstaviště 

do Lysé nad Labem. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 

 

Usnesení číslo 55 bylo schváleno 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr prodeje části pozemku 1189/2 v k.ú. Javorník u  

Vysokého Mýta. Záměr byl vyvěšen na obecních vývěskách obce. 

 

 

Návrh usnesení 56:  

 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr prodeje části pozemku 1189/2 v k.ú. Javorník u  

Vysokého Mýta. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 

 

Usnesení číslo 56 bylo schváleno 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


