Zápis z řádného zasedání ZO dne 11. 4. 2016, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 18:45 hod
Přítomni: 9
Hosté: Slavomíra Vacardová, Mgr. Josef Kozlovský
Ověřovatelé: Petra Přibylová, Ing. Jaromír Poledňák
Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Demolice č.p. 142-145 v Dolním Maxově
3. Projekt následného využití revitalizovaného území
4. Čarodějnice 2016
5. Vyřazení motorového vozidla Forman
6. Žádosti
7. Pozemky
8. Informace
1. Zahájení a schválení programu
Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.
2. Demolice č.p. 142 - 145 v Dolním Maxově
Zastupitelstvo obce jednalo o demolici domů č.p. 142 – 145 v Dolním Maxově. Domy
jsou zcela vybydlené, náklady na případnou rekonstrukci by převyšovaly náklady na
pořízení objektů nových.
3. Projekt následného využití revitalizovaného území
Zastupitelstvo obce jednalo o budoucím záměru na pozemcích po demolici domů
č.p. 142 – 145 v k. ú. Dolní Maxov (st. p.č. 233/12, 233/6, 233/10 a 233/11).
4. Čarodějnice 2016
Zastupitelstvo obce jednalo o finanční a organizační stránce zajištění Čarodějnic 2016.
Ohňostroj bude stát 14 tis. Kč, hudba 6 tis. Kč a byly přislíbeny 2 sponzorské dary
na rozšíření ohňostroje.
5. Vyřazení motorového vozidla Škoda Forman
Zastupitelstvo obce jednalo o ekologické likvidaci osobního vozidla Škoda Forman.
6. Žádosti
Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Milana Engela o sponzorský příspěvek
na podporu motocyklového sportu na rok 2016 - 2017, finanční podpora by byla
využita na startovné a cestovné.
7. Pozemky
- Zastupitelstvo obce projednalo žádost na koupi pozemku č. 111/27 v k. ú. Jos. Důl
- Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje částí pozemků č. 2368/2, 2367/5 a
2367/8 v k. ú. Antonínov a části p.č. 7/2 v k. ú. Jos. Důl z důvodu zajištění souladu
skutečného stavu v terénu a stavu evidovaném na katastru nemovitostí - koryto
vodního toku Jedlová.

8. Informace
- Mgr. David Mánek – informace o přijatých darech ve výši 25.000,- Kč a 3.000,- Kč
na financování autobusové dopravy na výlet žáků I. stupně na Lipno a na financování
publikací k výletu 7. – 8. třídy.
- Jan Miksa – informace o přípravě ordinace zubního lékaře v Jiřetíně pod Bukovou,
který bude ordinovat pro obce Josefův Důl, Jiřetín pod Bukovou a Albrechtice v J.h.
- MUDr. Karel Stuchlík – ve dnech 5. – 8. 5. 2016 proběhne Josefodolské divadelní
jaro 2016
- Jan Miksa – informace o zadání opravy chodníků v obci
- Radka Kittelová – dotaz co se stane s větvemi a pořezaným náletem, které leží podél
komunikací, odpověděl Jan Miksa - v jarních měsících bude seštěpkováno.

____________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

___________________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé:

___________________________
Petra Přibylová

___________________________
Ing.Jaromír Poledňák

Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 11. 4. 2016
S-Souhlas P - Proti Z - Zdržel
S-P-Z
ZO schvaluje:
44/2016 Program řádného zasedání.
45/2016 Demolici domů č.p. 142 – 145 v Dolním Maxově.
46/2016 Parkovou úpravu na stavebních pozemcích 233/12, 233/6, 233/10
a 233/11 v k. ú. Dolní Maxov po demolici.
47/2016 Finanční příspěvek na pořádání Čarodějnic 2016 ve výši 20.000,- Kč
na ohňostroj a hudbu.
48/2016 Ekologickou likvidaci osobního vozu Škoda Forman a jeho odhlášení
z evidence.
49/2016 Finanční příspěvek na podporu motocyklového sportu na rok 2016_2017
ve výši 10.000,- Kč panu Milanu Engelovi ml.
50/2016 Záměr prodeje částí pozemků č. 2368/2, 2367/5 a 2367/8 v k.ú.
Antonínov a část pozemku č. 7/2 v k. ú. Josefův Důl Důl z důvodu zajištění
souladu skutečného stavu v terénu a stavu evidovaném na katastru
nemovitostí - koryto vodního toku Jedlová.
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ZO neschvaluje :
51/2016 Záměr prodeje p. p. č. 111/27 v k.ú. Josefův Důl z důvodu zachování možného
budoucího odkanalizování sousedních objektů a navrhuje jeho dlouhodobý
pronájem.
9:0:0

_______________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

____________________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé:

_______________________________
Petra Přibylová

____________________________
Ing. Jaromír Poledňák

Příští řádné zasedání 9. 5. 2016 v 18:00 hod. v budově radnice.
Vyvěšeno: 20. 4. 2016

Sejmuto:

