Zápis z řádného zasedání ZO dne 9.3. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno v 19,15 hod
Přítomni: 8
Hosté: Bedřich Kramár st., Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský,
Renata Skrbková, zástupci Policie Smržovka, Pavel Svárovský, Heinz Kolisch
Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Ing. Jaromír Poledňák
Neomluveni: Roman Šťastný
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení a schválení programu
Policie ČR
Pozemky
Žádosti
Vyhláška BRKO
Byty
Informace

Zápis:
1. Zahájení a schválení programu
Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.
2 . Policie ČR
Zástupci Policie ČR obvodního oddělení Smržovka seznámili zastupitele s bezpečnostní
situací , trestnou a přestupkovou činností v obci Josefův Důl a jeho okolí.
3. Pozemky
ZO projednalo
1. - záměry prodeje pozemků :
v k.ú. Dolní Maxov p.p.č. 1061/5, 1940, 1943, 1961
v k.ú. Josefův Důl p.p.č. 695
v k.ú. Karlov p.p.č. 1908/1, 1926, 1928/1, 1963/1, 1963/4, 1963/7, 1963/8, 1963/9, 1965/1,
1965/2, 1964, 1968/1 a 1976/1
Jedná se o lesní cesty, o které projevily zájem Lesy ČR, budou prodány za odhadní cenu.
v k.ú. Antonínov p.p.č. 2211/4
2. - odkoupení p.p.č. 2367/15, 629 a 665/1 za odhadní cenu od Lesů ČR
3. - prodeje na základě zveřejněných záměrů prodeje pozemků :
p.p.č. 1227 v k.ú. Dolní Maxov o výměře 341 m2 za cenu 136.400,- Kč manželům Pipkovým
p.p.č. 396/14 v k.ú. Josefův Důl o výměře 355 m2 za cenu 142.000,- Kč paní Dagmar Vítů
Peckové
4. - zřízení věcného břemene za účelem možnosti přístupu a příjezdu k chalupě č.ev. 475 na
st.p.č. 458/3 a p.p.č. 2360/1manželů Petržilkových
5. - způsob prodeje p.p.č. 349/5 o výměře 1.543 m2 v k.ú. Josefův Důl (o pozemek projevili
zájem 3 žadatelé)

4. Žádosti
ZO projednalo
- žádost manželů Podrazkých o možnost využít prostory knihovny, obou sálů
a kuchyňky pro akci „Noc s Andersenem 2015“ (z 27. na 28. 3. 2015) a finanční
příspěvek na tuto akci
- žádost pana Zdeňka Tahala (Tým Josefodol) o příspěvek ve výši 3.000,- Kč
na startovné na Eurohry Doksy 2015, kde budou reprezentovat obec Josefův Důl
ve složení M. Černohorský, T. Morávek, A. Tahalová, Mir. Černohorský, Z. Tahal
a J. Bělohradský.
5. Vyhláška BRKO
ZO projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na územní obce
Josefův Důl.
6. Byty
ZO projednalo přidělení bytu v DPS panu Janu Jandovi a paní Jitce Furchové ze zdravotních
a sociálních důvodů. Dále projednalo žádost o přidělení bytu v DPS paní Kutilové taktéž ze
zdravotních důvodů. Byt byl přidělen panu Janu Jandovi a paní Jitce Furchové. Paní Kutilové
bude sděleno, že je vedena v pořadníku na další uvolněný byt.
7. Informace
- Mikroregion Tanvaldska požádal o dotaci na mobilní kompostér a přídavná zařízení, 100 ks
kompostérů o objemu 800 litrů a 3 ks kontejnerů o objemu 2.000 litrů na BRKO pro obec
Josefův Důl, 5 obcí z Mikroregionu Tanvaldsko včetně Josefova Dolu žádá o dotaci na
štěpkovač
- u objektů v Dolním Maxově č.p. 142 – 145 se likvidují kůlny, které jsou v havarijním stavu
- MUDr. K. Stuchlík – informace o probíhajícím jednání o podmínkách zřízení Rodinného
centra v obci Josefův Důl

____________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

____________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé :

________________________
Ing. Miloš Rydval

_________________________
Ing. Jaromír Poledňák

Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 9. 3. 2015
S-Souhlas P - Proti Z - Zdržel
S-P-Z
ZO schvaluje:
Program řádného zasedání
8:0:0
2
Záměr prodeje pozemku č. 1061/5 v k.ú. Dolní Maxov o výměře 716 m .
8:0:0
Záměr prodeje pozemku č. 1940 v k.ú. Dolní Maxov o výměře 826 m2.
8:0:0
Záměr prodeje pozemku č. 1943 v k.ú. Dolní Maxov o výměře 4.284 m2.
8:0:0
2
Záměr prodeje pozemku č. 1961 v k.ú. Dolní Maxov o výměře 1.169 m .
8:0:0
Záměr prodeje pozemku č. 695 v k.ú. Josefův Důl o výměře 1.169 m2.
8:0:0
2
Záměr prodeje pozemku č. 1908/1 v k.ú. Karlov o výměře 1.349 m .
8:0:0
Záměr prodeje pozemku č. 1926 v k.ú. Karlov o výměře 3.102 m2.
8:0:0
Záměr prodeje pozemku č. 1928/1 v k.ú. Karlov o výměře 560 m2.
8:0:0
Záměr prodeje pozemku č. 1963/1 v k.ú. Karlov o výměře 1.562 m2.
8:0:0
Záměr prodeje pozemku č. 1963/4 v k.ú. Karlov o výměře 1.960 m2.
8:0:0
Záměr prodeje pozemku č. 1963/7 v k.ú. Karlov o výměře 257 m2.
8:0:0
Záměr prodeje pozemku č. 1963/8 v k.ú. Karlov o výměře 1.301 m2.
8:0:0
Záměr prodeje pozemku č. 1963/9 v k.ú. Karlov o výměře 1.038 m2.
8:0:0
Záměr prodeje pozemku č. 1965/1 v k.ú. Karlov o výměře 564 m2.
8:0:0
Záměr prodeje pozemku č. 1965/2 v k.ú. Karlov o výměře 696 m2.
8:0:0
Záměr prodeje pozemku č. 1964 v k.ú. Karlov o výměře 413 m2.
8:0:0
Záměr prodeje pozemku č. 1968/1 v k.ú. Karlov o výměře 640 m2.
8:0:0
Záměr prodeje pozemku č. 1976/1 v k.ú. Karlov o výměře 4.625 m2.
8:0:0
Prodej pozemků – lesních cest - dle odhadu (usn. č. 18 – 36/2015)
7:0:1
Odkup pozemků č. 2367 v k.ú. Antonínov, 629 a 665/1 obě v k.ú. Josefův
Důl za odhadní cenu od Lesů ČR.
8:0:0
38/2015 Záměr prodeje pozemku č. 2211/2 v k.ú. Antonínov o výměře 1.121 m2
oddělené od původní p.p.č. 2211/2 o výměře 1193 m2.
8:0:0
39/2015 Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 1227 v k.ú. Dolní Maxov
o výměře 341 m2 za cenu 136.400,- Kč manželům Pipkovým.
8:0:0
40/2015 Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 396/14 v k.ú. Josefův Důl
o výměře 355 m2 za cenu 142.000,- Kč paní Dagmar Vítů Peckové.
8:0:0
41/2015 Zřízení věcného břemene na část pozemku č. 2364/1 v k.ú. Antonínov
za účelem možnosti přístupu a příjezdu k chalupě č.ev. 475 na st.p.č. 458/3
a p.p.č. 2360/1 za poplatek 1.000,- Kč.
8:0:0
42/2015 Způsob prodeje pozemku č. 349/5 v k.ú. Josefův Důl obálkovou
metodou (minimální výše je 617.200,- Kč (400,- Kč za 1 m2), maximální
výše není stanovena. Obálky se přijímají do 13. 4. 2015 do 17,00 hod.
na Obecním úřadě v Josefově Dole.
Majitelem se stává zájemce, který nabídne nejvyšší částku, při výsledné
shodě min. dvou zájemců se postup opakuje a to nejvíce třikrát, po třetí
shodě rozhodne zastupitelstvo v tajném hlasování.
Obálka bude označena „Prodej pozemku 349/5 v k.ú. Josefův Důl“
Obálky budou otevřeny na Zastupitelstvu obce Josefův Důl dne 13. 4. 2015 v 18,00 hod.).
8:0:0
17/2015
18/2015
19/2015
20/2015
21/2015
22/2015
23/2015
24/2015
25/2015
26/2015
27/2015
28/2015
29/2015
30/2015
31/2015
32/2015
33/2015
34/2015
35/2015
36/2015
37/2015

43/2015 Pořádání akce „Noc s Andersenem 2015“ v prostorách budovy muzea
a finanční příspěvek na tuto akci ve výši 5.000,- Kč.
44/2015 Finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč na startovné na akci Eurohry
Doksy 2015 josefodolskému týmu.
45/2015 Přidělení bytu v DPS panu Janu Jandovi a paní Jitce Furchové.
46/2015 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
na územní obce Josefův Důl.

____________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

8:0:0
6:0:2
8:0:0

8:0:0

____________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé :
________________________
Ing. Miloš Rydval

__________________________
Ing. Jaromír Poledňák

Příští řádné zasedání 13. 4. 2015 v 18:00 hod. v budově radnice.

Vyvěšeno :
Sejmuto :

OBEC JOSEFŮV DŮL
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území obce Josefův Důl
Zastupitelstvo obce Josefův Důl se na svém zasedání dne 9. března 2015
usnesením č. 46/2015 usneslo vydat podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Základní ustanovení
Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Josefův Důl.
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
(1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) papír,
b) sklo, které se třídí na:
I.
sklo barevné,
II. sklo bílé,
c)
plasty, které se třídí na:
I.
PET lahve,
II. směsné plasty,
d) kovy,
e) nápojové kartony,
f)
biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu,
g) nebezpečný odpad,
h) objemný odpad,
i)
směsný odpad.
(2) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob a pytlů (např. koberce, matrace, nábytek).
(3) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1
písm. a) až h).
(4) Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu se provádí prostřednictvím
sběrných nádob (zvláštních a typizovaných), velkoobjemových kontejnerů
a pytlů, do kterých mohou být odkládány pouze složky komunálního odpadu,
pro který jsou určeny.

Čl. 3
Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu
(1)
a)
b)
c)
d)
(2)

Zvláštní sběrné nádoby (kontejnery) označené logem oprávněné osoby
a příslušnými nápisy jsou určené k odkládání:
papíru - barva modrá,
skla barevného – barva zelená,
skla bílého – barva bílá,
PET lahví a směsných plastů – barva žlutá.
Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených v příloze č.
1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

(3) Pytle označené logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy jsou určené
k odkládání:
a) PET lahví – barva žlutá s nápisem POUZE PLASTOVÉ LAHVE OD NÁPOJŮ
b) směsných plastů - barva žlutá s nápisem PLASTY Z DOMÁCNOSTÍ
c) nápojových kartonů - barva oranžová,
d) kovů – barva šedá.
(4) Pytle je možné vyzvednout na obecním úřadě nebo v infocentru. Naplněné
a zavázané pytle se odkládají na stanoviště zvláštních sběrných nádob uvedená
v příloze č. 1, a to každé pondělí.
(5) Oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného
původu je zajišťováno v období od 1. dubna do 31. října jeho odkládáním
do zvláštní sběrné nádoby umístěné na stanovišti uvedeném v příloze č. 1.
(6) Oddělené soustřeďování nebezpečného odpadu je zajišťováno dvakrát ročně
(zpravidla v květnu a v říjnu) mobilním svozem. Nebezpečný odpad je odebírán
na předem vyhlášených přechodných stanovištích, a to přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto sběru určených. Obec o termínech a místech sběru
informuje vyvěšením oznámení na úřední desce obecního úřadu, na výlepových
plochách, v místním tisku, na webových stránkách obce a v místním rozhlase.
Čl. 4
Oddělené soustřeďování objemného odpadu
Oddělené soustřeďování objemného odpadu je zajišťováno dvakrát ročně
na stanovišti u obecního úřadu, a to jeho odkládáním do velkoobjemového
kontejneru k tomuto sběru určenému. Obec o termínech sběru informuje vyvěšením
oznámení na úřední desce obecního úřadu, na výlepových plochách, v místním tisku,
na webových stránkách obce a v místním rozhlase.

Čl. 5
Oddělené soustřeďování směsného odpadu
(1) Směsný odpad se shromažďuje do:
a) typizovaných sběrných nádob - popelnice a kontejnery označené logem
oprávněné osoby,
b) pytlů označených logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy, určených
ke shromažďování směsného odpadu produkovaného v nemovitostech, které
nejsou trvale obydleny, v místech těžko přístupných svozové technice a dále
pro případy, kdy pro odložení směsného odpadu nepostačuje typizovaná
sběrná nádoba,
c) odpadkových košů, které jsou zvláštními sběrnými nádobami sloužícími pro
odkládání drobného směsného odpadu a které jsou umístěny na veřejných
prostranstvích v obci.
(2) Stanoviště sběrných nádob a pytlů je místo, kde jsou trvale nebo přechodně
umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou.
Stanoviště jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
(3) Pytle je možné vyzvednout na obecním úřadě nebo v infocentru. Po jejich
naplnění a zavázání se odkládají v den svozu na svozovou trasu.
Čl. 6
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2001, O nakládání s komunálním
a stavebním odpadem ze dne 10. 12. 2001
Čl. 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

………………………………..
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

…………………………………
Jan Miksa
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015
Stanoviště a počet zvláštních sběrných nádob na oddělené soustřeďování
složek komunálního odpadu
1. celoroční stanoviště
Stanoviště

zadní Josefův Důl před Hospůdkou U vleku
zadní Josefův Důl před bowlingem
naproti panelovým domům
v Antonínově u mostu
na Karlově u vývěsní tabule
Antonínov u č.p. 178 – u vývěsní tabule
Hujerův kout u poštovních schránek
Dolní Maxov u bývalé výdejny plynu
Antonín - „Zátiší“
Dolní Maxov u P-Penzionu

Papír

Sklo
barevné

Sklo
bílé

Plasty

2
2
3
2
2
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
0
0
1
1
0
0

2
2
3
2
1
1
1
1
1
1

2. stanoviště v období od 1. dubna do 31. října

Stanoviště

prostor u obecního úřadu
Peklo u č.p. 328
Peklo u Hotelu Peklo

Papír

Sklo
barevné

Sklo
bílé

Plasty

Biologicky
rozložitelný
odpad
rostlinného
původu

0
1
1

0
1
1

0
0
0

0
1
1

3
0
0

