Zápis z řádného zasedání Z0 dne 10.11. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 18.40 hod
Přítomni:

8 (p. Šťastný od 18,30 hod)

Hosté:

Mgr. Josef Kozlovský, paní Némethová, paní Franková

Ověřovatelé: Petra Přibylová, Markéta Počekajlová
Program:
1.

Zahájení a schválení programu

2.

Schválení členů finančního výboru

3.

Schválení členů kontrolního výboru

4.

Stanovení jednotlivých komisí zastupitelstva a volba předsedů komisí

5.

Odměňování předsedů komisí

6.

Územní plán obce

7.

Nákup vánočních ozdob

8.

Mikulášská besídka

9.

Žádost o přidělení bytu v DPS

10.

Rekonstrukce v objektu zdravotního střediska

11.

Žádost na údržbu lyžařských stop

12.

Informace

Zápis:
1. Zahájení a schválení programu
Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.
Dále požádal o schválení programu.
2. Schválení členů finančního výboru
Předsedkyně finančního výboru paní Markéta Počekajlová navrhla, aby se členy výboru
staly: paní Kamila Čadílková a paní Alena Harmanošová, jiné návrhy nebyly podány
3. Schválení členů kontrolního výboru
Předsedkyně kontrolního výboru paní Petra Slavíková navrhla, aby se členy výboru staly:
paní Kateřina Šabatová a pan Pavel Svárovský, jiné návrhy nebyly podány
4. Stanovení jednotlivých komisí zastupitelstva a volba předsedů komisí
ZO navrhlo ke schválení následující komise a navrhlo jejich předsedy :
Sociální
Petra Slavíková
Cestovního ruchu a sportu
Radka Kittelová
Kultury a školství
Markéta Počekajlová
Životního prostředí
Petra Přibylová
Výstavby
Heinz Kolisch
Dopravy a místního hospodářství
Ing. Jaromír Poledňák
19. 11. 2014 budou schváleni členové jednotlivých komisí.
5. Odměňování předsedů komisí:
Starosta navrhl vyplácení odměn předsedů komisí dnem jejich zvolení, t.j. od 10.11.2014

6. Územní plán obce
ZO požaduje v novém územním plánu zrušení podmínky, že musí být celá plocha pozemku
označená v BV1, BV2 a BV3 v zastavitelném území. ZO navrhuje svolání schůzky s
pořizovatelem ÚP (Magistrát města Jablonec n. N.) architektem Žaludou a SCHKOJH před
konečným schválením v zastupitelstvu obce.
7. Nákup vánočních ozdob
ZO navrhlo nákup vánočních ozdob (2ks a světelné řetězy na vánoční strom) na veřejné
osvětlení v celkové hodnotě 21.000,- Kč
8. Mikulášská besídka
Paní Markéta Počekajlová navrhla objednání a zajištění kulturního programu na
Mikulášskou besídku (6.12. 2014) agenturou MaJa v ceně 15.000,- Kč.
9. Žádost o přidělení bytu v DPS
ZO projednalo žádost pana Lumíra Všetečky st. o přidělení bytu do DPS.
10. Rekonstrukce v objektu zdravotního střediska
Z důvodu havarijního stavu rozvodu vody v ordinaci MUDr. Stuchlíka ZO navrhlo
rekonstrukci rozvodů studené a teplé vody dle navrženého rozpočtu v ceně 11.900,- Kč.
11. Žádost na údržbu lyžařských stop
ZO projednalo žádost SKP Kornspitz Jablonec n. N. na úpravu lyžařských stop.
12. Informace
- ZO jednalo o tvorbě nových vyhlášek, jejichž součástí bude i snížený poplatku za odpad
- ředitel ZŠ a MŠ pan Mgr. Mánek informoval o přijatých dotacích a finančních darech
pro ZŠ
- ZO navrhuje vyzvat občany ke sledování kvality příjmu místního rozhlasu a nahlášení
případných závad
- dne 30. 11. 2014 se uskuteční slavnostní rozsvícení vánočního stromu v parku
před budovou muzea
- paní Kittelová upozornila na umístění kolíků v zatáčce za mostem na Karlov

místostarosta
MUDr. Karel Stuchlík

starosta
Jan Miksa

Ověřovatelé:

Petra Přibylová

Markéta Počekajlová

Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 10.11. 2014
S-Souhlas P - Proti Z - Zdržel
S-P-Z
ZO schvaluje:
094/2014
Program řádného zasedání .
8:0:0
095/2014
Za členy finančního výboru paní Kamilu Čadílkovou a paní Alenu
Harmanošovou
8:0:0
096/2014
Za členy kontrolního výboru paní Kateřinu Šabatovou a pana Pavla
Svárovského
8:0:0
097/2014
Zřízení sociální komise s předsedkyní paní Petrou Slavíkovou
8:0.0
098/2014
Zřízení komise cestovního ruchu a sportu s předsedkyní paní Radkou
Kittelovou
8:0:0
099/2014
Zřízení komise kultury a školství s předsedkyní paní Markétou
Počekajlovou
8:0:0
100/2014
Zřízení komise životního prostředí s předsedkyní paní Petrou
Přibylovou
8:0:0
101/2014
Zřízení komise výstavby s předsedou panem Heinzem Kolischem
8:0:0
102/2014
Zřízení komise dopravy a místního hospodářství s předsedou panem
Ing. Jaromírem Poledňákem
8:0:0
103/2014
Vyplácení odměn předsedům komisí v max. výši dnem jejich
zvolení t.j. od 10.11. 2014.
8-0-0
104/2014
Nákup 2 ks vánočních ozdob na VO a řetězů na vánoční strom
celkové hodnotě 21.000,- Kč
7-0-1
105/2014
Zajištění kulturního programu – Mikulášská besídka – agenturou MaJa
v ceně 15.000,- Kč.
8-0-0
106/2014
Přidělení bytu v DPS panu Lumíru Všetečkovi st.
8-0-0
107/2014
Rekonstrukci rozvodů studené a teplé vody v ordinaci MUDr. Stuchlíka
v ceně 11.900,- Kč.
8-0-0
108/2014
Finanční příspěvek na úpravu lyžařských stop SKP Kornspitz
Jablonec n.N. ve výši 5.000,- Kč
8-0-0
ZO ukládá :
109/2014
Starostovi obce projednat na Magistrátu města Jablonec n.N. - odboru územního
plánování svolání schůzky (Obec Josefův Důl, Magistrát města Jablonec n.N.,
architekt Žaluda, SCHKOJH Liberec) ohledně zrušení podmínky v novém ÚP, že
musí být celá plocha pozemku označená BV1, BV2 a BV3 v zastavitelném území.
Termín: ihned
8-0-0
110/2014
Starostovi obce vyzvat občany ke sledování kvality příjmu místního rozhlasu
a nahlášení případných závad a požadavků na hlasitost
8-0-0
Termín : ihned
111/2014
Starostovi obce projednat s majitelem pozemku – zatáčka za mostem na Karlov
umístění kolíků na hranici silnice.
8-0-0
Termín : ihned
Příští řádné zasedání 19. 11. 2014 v 18:00 v budově radnice

Místostarosta, MUDr. Karel Stuchlík

Starosta, Jan Miksa

Ověřovatelé :
vyvěšeno:
sejmuto:

Petra Přibylová

Markéta Počekajlová

