Zápis z řádného zasedání ZO dne 12.9. 2016, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19,15 hod
Přítomni:
8
Hosté :
Mgr. Josef Kozlovský, Slavomíra Vacardová
Omluveni : Ing. Miloš Rydval
Ověřovatelé: Radka Kittelová, Ing. Jaromír Poledňák
Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření č.3/2016
3. Strategický plán rozvoje obce
4. Průkazy energetické náročnosti budov v majetku obce
5. Výkon přenesené působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu
6. Cenová nabídka dokončení oprav chodníků
7. Cenová nabídka na rekonstrukci bytu - koupelna
8. Žádosti
9. Pozemky
10. Byty
11. Informace
1. Zahájení a schválení programu
Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.
2. Rozpočtové opatření č. 3/2016
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 3/2016.
3. Strategický plán rozvoje obce
Zastupitelstvo obce projednalo způsob zpracování Strategického plánu rozvoje obce.
4. Průkazy energetické náročnosti budov v majetku obce
Zastupitelstvo obce projednalo zhotovení průkazů energetické náročnosti budov v majetku
obce dle cenové nabídky.
5. Výkon přenesené působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu
Zastupitelstvo obce projednalo uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené
působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu (o pozemních komunikacích)
s Magistrátem města Jablonec nad Nisou.
6. Cenová nabídka dokončení oprav chodníků
Zastupitelstvo obce projednalo cenovou nabídku na dokončení oprav chodníků na Dolním
Maxově (výměna prasklých dlaždic, srovnání nerovností).
7. Cenová nabídka na rekonstrukci bytu – koupelna
Zastupitelstvo obce projednalo cenovou nabídku na rekonstrukci bytu – koupelny
v panelovém domě v č.p. 349 bytu č. 9.
8. Žádosti
- Zastupitelstvo obce projednalo žádost Jizerské o.p.s. o finanční příspěvek 10.000,- Kč na
úhradu nákladů spojených s úpravou a údržbou tratí Jizerské magistrály v zimní sezóně
2016/2017.
- Zastupitelstvo obce projednalo žádost o půjčku z Fondu na zlepšení úrovně bydlení – GO
střechy, od vlastníků bytů č.p. 146 v Dolním Maxově.

9. Pozemky
- Zastupitelstvo obce projednalo prodej částí pozemků č. 2368/2, 2367/5 a 2367/8 v k.ú.
Antonínov z důvodu zajištění souladu skutečného stavu v terénu a stavu evidovaném na
katastru nemovitostí (koryto vodního toku Jedlová) Lesům ČR, Hradec Králové dle GP č.
328-737/2015, cena bude stanovena znaleckým posudkem.
- Zastupitelstvo obce projednalo koupi části st.p.č. 239, nově vzniklé p. č. 2003 o výměře
57 m2 v k.ú. Dolní Maxov od paní Renaty Fejglové za 22.800,- Kč (místní komunikace).
10. Byty
- Zastupitelstvo obce projednalo žádost o pronájem nebytového prostoru v č.p. 317
v Josefově Dole paní Petře Slavíkové (dříve prostory RC AURA).
- Tibor Bari – žádost o pronájem bytu v DPS.
- Bohuslav Efenberk – žádost o pronájem bytu v DPS.
- Ingrid Pecková – žádost o pronájem bytu v DPS.
11. Informace
David Mánek – ředitel ZŠ – oznámení o přijatých darech :
- financování obědů pro děti ZŠ – 83.850,- Kč na školní rok 2016/2017
- financování obědů pro děti MŠ – 40.000,- Kč na školní rok 2016/2017
- financování Harmonizačního pobytu září 2016 – 5.000,- Kč
- oznámení o přijetí dotace financování volnočasových aktivit ve šk.r. 2016/2017 ve výši
20.000,- Kč
- oznámení o stanovení terminu Dne ředitele školy na 18.11. 2016
Věra Engeová – poděkování pořadatelů Běhu naděje v Jiřetíně p.B. za finanční příspěvek
Jan Miksa – informace o neposkytnutí dotace na demolici bytových domů č.p. 142 – 145
v Dolním Maxově
- informace o Dni architektury 1. 10. 2016 – Průmyslové dědictví Josefova Dolu.
Procházkou provází autor knihy Průmyslový industriál Lib. kraje historik architektury Lukáš
Beran, majitelé skláren a architektka P. Farářová Veselá
- informace o uzavření smlouvy o dopravní obslužnosti s Libereckým krajem, smlouva
bude od příštího roku uzavřena na 3 roky
- nespokojenost – i přes upozornění starostou obce se způsobem oprav chodníků při
rekonstrukci komunikace
MUDr. Karel Stuchlík – informace o blížících se volbách do zastupitelstva kraje
- 8. 10. proběhne v naší obci ČT Author Cup

____________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

___________________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé:
___________________________
Radka Kittelová

___________________________
Ing. Jaromír Poledňák

Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 12. 9. 2016
S-Souhlas P - Proti Z - Zdržel
S-P-Z
ZO schvaluje:
79/2016 Program řádného zasedání.
80/2016 Rozpočtové opatření č. 3/2016 (viz příloha č. 1).
81/2016 Zhotovení Strategického plánu rozvoje obce vlastními silami.
82/2016 Vypracování průkazů energetické náročnosti na objekty ve vlastnictví
obce dle cenové nabídky paní Libuše Šafářové v celkové výši 42.100,- Kč
bez DPH.
83/2016 Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Magistrátem města Jablonec nad Nisou
ve věci výkonu přenesené působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu
– o pozemních komunikacích.
84/2016 Opravu chodníků na Dolním Maxově dle cenové nabídky firmy
Proxima pana Václava Bergla ve výši 33.324,61 Kč.
85/2016 Rekonstrukci koupelny v panelovém domě č.p. 349 byt č. 9 dle cenové
nabídky firmy Jiso Tanvald ve výši 72.085 Kč.
86/2016 Půjčku z „Fondu na zlepšení úrovně bydlení“ ve výši 200.000,- Kč vlastníkům
bytů v č.p. 146 v Dolním Maxově (Jaroslav Zmrzlý, Jiří Ivanyš, Vlasta
Bejdáková, Milan Valter).
87/2016 Finanční příspěvek 10.000,- Kč Jizerské o.p.s. na úhradu nákladů spojených
s úpravou a údržbou tratí Jizerské magistrály v zimní sezóně 2016/2017.
88/2016 Prodej částí pozemků č. 2368/2, 2367/5 a 2367/8 v k.ú. Antonínov
z důvodu zajištění souladu skutečného stavu v terénu a stavu evidovaném
na katastru nemovitostí (koryto vodního toku Jedlová) Lesům ČR, Hradec
Králové dle GP č. 328-737/2015.
89/2016 Koupi pozemku č. 2003 o výměře 57 m2 odděleného ze st.p.č. 239 v k.ú.
Dolní Maxov od paní Renaty Fejglové za 22.800,- Kč (místní komunikace).
90/2016 Přidělení bytu v DPS paní Peckové.
91/2016 Odložení přidělení bytu v DPS panu Efenberkovi ze zdravotních důvodů.
92/2016 Přidělení bytu v DPS panu Barimu.

_______________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta
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____________________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé:
_______________________________
Radka Kittelová

____________________________
Ing. Jaromír Poledňák

Příští řádné zasedání 10. 10. 2016 v 18:00 hod. v budově radnice.
Vyvěšeno: 22. 9. 2016
Sejmuto:

