Zápis z řádného zasedání ZO dne 14. 12. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno v 19.05 hod
Přítomni: 6, Markéta Počekajlová od bodu č. 5
Hosté: Josef Kozlovský
Omluveni: Roman Šťastný, Petra Přibylová, MUDr. Karel Stuchlík
Ověřovatelé: Petra Slavíková, Ing. Miloš Rydval
Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření 5/2015
3. Obecně závazná vyhláška 3/2015 - odpady
4. Pravidla rozpočtového provizoria na r. 2016
5. Rozpočtový výhled obce na 2016 – 2019
6. Komunitní plánování Jablonecka
7. Pořízení osobního automobilu
8. Kamerový systém obce
9. Zajištění dopravní obslužnosti na rok 2016
10. Věcná břemena - ceník
11. Žádosti
12. Pozemky
13. Byty
14. Informace

1. Zahájení a schválení programu
Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.
2. Rozpočtové opatření 5/2015
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 5/2015 – příloha č. 1.
3. Obecně závazná vyhláška 3/2015 - odpady
Zastupitelstvo obce projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů – příloha č. 2.
4.Pravidla rozpočtového provizoria na r. 2016
ZO projednalo pravidla rozpočtového provizoria na r. 2016.
5. Rozpočtový výhled obce na 2016 – 2019
Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtový výhled obce Josefův Důl na 2016 – 2019
– příloha č. 3.
6. Komunitní plánování Jablonecka
Zastupitelstvo obce projednalo 3. Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb
Jablonecka na období 2016-2019 a Akční plán na rok 2016 včetně důvodové zprávy
k 3. KP.

7. Pořízení osobního automobilu
Zastupitelstvo obce jednalo o nutnosti pořízení osobního automobilu (nákupy, obědy,
doprava seniorů na nákupy, k lékaři …….)
8. Kamerový systém obce
Zastupitelstvo obce projednalo nákup kamer na zajištění bezpečnosti v obci.
9. Zajištění dopravní obslužnosti na rok 2016
Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní
obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2016 s Libereckým krajem.
10. Věcná břemena - ceník
Zastupitelstvo obce projednalo ceník věcných břemen s kategoriemi a výší úhrad.
11. Žádosti
Rodinné centrum AURA – žádost o prodloužení nájmu nebytových prostor v č. p. 317
v Josefově Dole.
12. Pozemky
- záměr prodeje části p.p.č. 396/3 v k.ú. Josefův Důl za cenu 400,- Kč/m2
- záměr prodeje p.p.č. 246 o výměře 79 m2 v k.ú. Josefův Důl za cenu 400,- Kč/m2
13. Byty
Nebylo nic k projednání.
14. Informace
- starosta – s Lesy ČR byla podepsána kupní smlouva na lesní cesty za odhadní cenu
- starosta – obce Albrechtice v J.h., Jiřetín p.B. a Josefův Důl se budou podílet na vybudování
zubní ordinace a bytu pro zubaře v Jiřetíně p.B.
- Radka Kittelová – mříž na kapličce na Karlově je hotová
- starosta – v sobotu 19. 12. proběhne prodej kaprů a vánočních stromků
- Markéta Počekajlová - 15. 12. vánoční setkání seniorů, vystoupení dětí MŠ, 8. tř. ZŠ
a k poslechu zahraje Josefína (Jana a Jiří Řeřichovi)
- Markéta Počekajlová – návrh na nákup židlí do sálu (20 – 25)
- Markéta Počekajlová – požadavek na úpravu elektřiny v budově muzea (vypadávají
pojistky), na příští rok osvětlení prodejních stánků a upozornění na špatný stav oken
- Markéta Počekajlová – 17. 12. se uskuteční v kostele koncert dětí ze ZUŠ Tanvald
- starosta – informace o zpracování projektů na opravy místních komunikací, které jsou
ve špatném stavu
- dotaz na stav věci – určení účelové komunikace k nemovitosti manželů Lonských –
zodpověděl pan starosta – z důvodu podjatosti KULK předal celou záležitost Městu Lučany
nad Nisou
- starosta – informace o vysílání „Běžkotoulek“ (Josefův Důl, Albrechtice v J.h.) na ČT sport

Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé :

___________________________

___________________________

Petra Slavíková

Ing. Miloš Rydval

Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 14. 12. 2015
S-Souhlas P - Proti Z – Zdržel
S-P-Z
ZO schvaluje:
111/2015 Program řádného zasedání.
5:0:0
112/2015 Rozpočtové opatření č. 5/2015 (příloha č. 1).
5:0:0
113/2015 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (příloha č. 2).
5:0:0
114/2015 Do doby schválení řádného rozpočtu obce Josefův Důl na rok 2016 bude
obec měsíčně hospodařit s prostředky ve výši 1/12 rozpočtu roku 2015, výdaje
budou uskutečňovány pouze v rámci mandatorních výdajů a již uzavřených
smluvních vztahů bez investic.
5:0:0
115/2015 Rozpočtový výhled obce Josefův Důl na 2016 – 2019 (příloha č. 3).
6:0:0
116/2015 3. Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na
období 2016-2019 Akční plán na rok 2016
6:0:0
117/2015 Nákup osobního automobilu.
6:0:0
118/2015 Nákup kamer.
6:0:0
119/2015 Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého
kraje pro rok 2016 s Libereckým krajem
6:0:0
120/2015 Ceník věcných břemen s kategoriemi a výší úhrad:
- fyzické osoby 2.000,- Kč
- právnické osoby 10.000,- Kč
6:0:0
121/2015 Prodloužení nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor v č. p. 317
Josefův Důl Rodinnému centru Aura
6:0:0
2
122/2015 Záměr prodeje části p.p.č. 396/3 v k.ú. Josefův Důl za cenu 400,- Kč/m
6:0:0
123/2015 Záměr prodeje p.p.č. 246 o výměře 79 m2 v k.ú. Josefův Důl
za cenu 400,- Kč/m2
124/2015 Nákup 20 – 25 židlí do sálu muzea
6:0:0

____________________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé:
_______________________________
Petra Slavíková

____________________________
Ing. Miloš Rydval

Příští řádné zasedání 11. 1. 2016 v 18:00 hod. v budově radnice.
Vyvěšeno: 22. 12. 2015
Sejmuto:

Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření č. 5/2015
č. Předmět úpravy rozpočtu
1

2

13xxx

5xxx

13xxx

Přijatá dotace – hřiště MŠ- st.rozpoč.

125 046,30 Kč 231 0014

4216

53115828

2 125 787,10 Kč 231 0014

4216

53515829

3639

250 092,60 Kč 231 0010

3113

6121

53100000

2 250 833,40 Kč 231 0010

3113

6121

531(5)15xxx

Příjmy infocentrum

10 000,00 Kč 231 0010

2143

2111

Výdaje infocentrum DDHM

10 000,00 Kč 231 0010

2143

5137

-400 000,00 Kč 231 0010

2112

5171

200 000,00 Kč 231 0010

3639

5011

MH - materiál

50 000,00 Kč 231 0010

3639

5139

MH – drobný majetek

50 000,00 Kč 231 0010

3639

5137

MH - PHM

100 000,00 Kč 231 0010

3639

5156

Přesun nákladů – PHM silnice

-30 000,00 Kč 231 0010

2212

5156

30 000,00 Kč 231 0010

3113

5156

-18 000,00 Kč 231 0010

6409

5329

Úroky z úvěru

9 000,00 Kč 231 0010

6310

5141

Místní správa - opravy

9 000,00 Kč 231 0010

6171

5171

Přesun nákladů – silnice opravy

PHM škola

7

4116

170 409,00 Kč 231 0010

MH - mzdy

6

ÚZ

Výdaje na mzdy VPP:

Výdaje na hřiště ve výši dotace

5

Pol.

170 409,00 Kč 231 0010

Vlastní podíl obce proúčt. ÚZ

4

Par.

Přijatá dotace na VPP za 10 a 11/2015

Přijatá dotace – hřiště MŠ- ERDF (evr. fond
region. rozvoje)

3

Částka Účtování

Přesun nákladů - příspěvky

Příjmy z poplatků – odnětí funkce lesa

157 000,00 Kč 231 0010

1335

Rekreační poplatky

110 000,00 Kč 231 0010

1342

Poplatky z ubytovací kapacity

15 000,00 Kč 231 0010

1345

Poplatky za provozovaný VHP

12 000,00 Kč 231 0010

1355

Přijaté dary – na hřiště MŠ

13 000,00 Kč 231 0010

3113

2321

MH – příjmy z činnosti

50 000,00 Kč 231 0010

3639

2111

Vyúčtování soc. pojištění

19 000,00 Kč 231 0010

6112

2324

100 000,00 Kč 231 0010

3631

5169

17 000,00 Kč 231 0010

3632

5171

8 000,00 Kč 231 0010

3745

5169

Místní správa - služby

66 000,00 Kč 231 0010

6171

5169

Místní práva – softw. služby

90 000,00 Kč 231 0010

6171

5168

Místní správa - plyn

42 000,00 Kč 231 0010

6171

5153

Místní správa - mzdy

11 000,00 Kč 231 0010

6171

5011

9 000,00 Kč 231 0010

2143

5139

33 000,00 Kč 231 0010

3113

5331

Celkem příjmy
Veřejné osvětlení - služby
Kaple Karlov - mříže
Péče o zeleň – kácení MŠ

Infocentrum - materiál
ZŠ – převod darů na hřiště
Celkem výdaje

376 000,00 Kč

376 000,00 Kč

č.

Předmět úpravy rozpočtu

Kamerový systém obce
Rezerva
Úprava rozpočtu
Příjmy celkem:
Výdaje celkem:
Financování:

2.807.242,40 Kč
2.807.242,40 Kč
0,00 Kč

Částka Účtování

Par.

Pol.

48 000,00 Kč 231 0010

6409

6121

-48 000,00 Kč 231 0010

6409

5192

ÚZ

Příloha č. 2

OBEC JOSEFŮV DŮL
ZASTUPITELSTVO OBCE JOSEFŮV DŮL
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Josefův Důl se na svém zasedání dne 14. 12. 2015 usnesením č.
113/2015 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), 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
Úvodní ustanovení
Obec Josefův Důl touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „poplatek“).
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále též jako „správce poplatku“). 1)
Čl. 2
Poplatník
(1)

Poplatek platí2):
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo
dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to
ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2)

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby
žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.
Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku
oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek
platí3).

1
)

§ 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích.

2

§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích.

)

3

) § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději
do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit
existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2)

Poplatník dle Čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

(3)

Poplatník dle Čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo
popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba
nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo
pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen
ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu,
popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.

(4)

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku
zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny
vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5)

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 4)

(6)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5)
Čl. 4
Sazba poplatku

(1)

Sazba poplatku činí 650,- Kč a je tvořena:
a) z částky 31,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 619,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2)

Skutečné náklady za rok 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
841.170,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady celkem 841.170,- Kč děleno 1360 poplatníků celkem (počet osob s pobytem na
území obce + počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 619,- Kč Z této částky je
stanovena sazba poplatku dle Čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 619,- Kč.

(3)

V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle Čl. 6
odst. 1 vyhlášky v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která

4
)

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích.

5

§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích.

)

odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení
počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.6)
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 20. března a do 20.
srpna příslušného kalendářního roku.

(2)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 6
Osvobození a úlevy

(1)

a)
b)
c)
d)

(2)

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je 7)
umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného
zástupce dítěte nebo nezletilého,
jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Obec od poplatku dále osvobozuje poplatníky, kteří mají trvalý pobyt v sídle
ohlašovny Obecního úřadu Josefův Důl, na území obce se nezdržují a jejich pobyt není
znám.

(3)
a)
b)

c)

Obec od poplatku dále osvobozuje poplatníky, kteří doloží, že:
jsou dlouhodobě8) ve výkonu vazby nebo nepodmíněného trestu odnětí svobody
jsou držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu 9),
se dlouhodobě a nepřetržitě zdržují mimo území Obce Josefův Důl,
tj. v zahraničí nebo na území jiné obce České republiky.

6
)

§ 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích.

)

§ 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích.

)

Pojmem „dlouhodobě“ se pro účely této vyhlášky rozumí nepřetržitě po dobu 1 roku.

7

8

9

§ 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
)

Obec poskytuje úlevu ve výši 50% sazby poplatku poplatníkům, kteří doloží,
že jsou studentem do 26 let věku a který je ubytován po dobu svého studia na území
jiné obce

(4)

Čl. 7
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.10)

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 11)
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1)

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a
nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl
mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto
poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo
opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník. 12)

(2)

V případě podle odst. 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo
opatrovníkovi poplatníka.13)

(3)

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně.14)
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
ze dne 19. listopadu 2014.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

10
)

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích.

)

§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích.

)

§ 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích.

)

§ 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích.

)

§ 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích.

11

12

13

14

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2016.
………………………………..
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

…………………………………
Jan Miksa
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 22. 12. 2015
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

Příloha č. 3

