Zápis z řádného zasedání ZO dne 14. 11. 2016, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19,30 hod
Přítomni:
7
Hosté: Mgr. Zuzana Nechanická – PČR Smržovka, Jindřich Jäger, Pavel Valtr, Mgr. Josef
Kozlovský, Slavomíra Vacardová
Omluveni: Roman Šťastný, Ing. Jaromír Poledňák
Ověřovatelé: Radka Kittelová, Petra Slavíková
Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Příkaz starosty č. 2/2016 k provedení inventarizačních prací
3. Stanovení členů inventarizačních komisí
4. Plán inventarizačních prací 2016
5. Rozsudek v kauze Mgr. Vařil
6. Žádosti
7. Pozemky
8. Byty
9. Informace
1. Zahájení a schválení programu
Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.
2. Příkaz starosty č. 2/2016 k provedení inventarizačních prací
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, §29 a 30
starosta obce nařídil provedení řádné dokladové a fyzické inventarizace majetku a
závazků Obce Josefův Důl k 31. 12. 2016.
3. Stanovení členů inventarizačních komisí
ZO projednalo členy inventarizačních komisí dle přílohy.
4. Plán inventarizačních prací 2016
Provedení inventarizace zajistí inventarizační komise (dle příkazu starosty č. 2) a dle
plánu inventarizačních prací.
5. Rozsudek v kauze Mgr. Vařil
Starosta obce seznámil zastupitele s Rozsudkem Okresního soudu v Jablonci n. N.
ohledně neuzavření kupní smlouvy s panem Mgr. Jiřím Vařilem na základě Smlouvy
o smlouvě budoucí na koupi pozemků č. 2232/1 a 2230/1 v k. ú. Antonínov. Dle
rozsudku je obec povinna zaplatit žalobci 163.420,- Kč (náhrada škody ve výši 5%
kupní ceny v případě neuzavření kupní smlouvy) a náklady řízení ve výši 63.488,35
Kč právnímu zástupci žalobce. Starosta na základě doporučení právníka obce navrhl,
aby se obec proti rozsudku soudu neodvolávala.
6. Žádosti
a) Společenství vlastníků Josefův Důl 346-347 a 348-349 – žádost o opravu kanalizace
a obecní cesty
b) Ing. Jaroslav Morávek – žádost o pronájem obecního lyžařského vleku „Bukovka“
na sezonu 2016/2017
c) Andrea Jeníčková, Trafika Josefův Důl – žádost o finanční příspěvek ve výši

20.000,- Kč, který bude použit na bezpečnostní zabezpečení a ochranu personálu
a občanů v nově budovaném poštovním úřadě (Partner Pošta) v prostorách Trafiky.
7. Pozemky
- Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje části p.p.č. 1814/1 (cca 200 m2) v k.ú.
Karlov za cenu 400,- Kč/1m2.
8. Byty
Starosta obce seznámil zastupitele s postupem prací na rekonstrukci koupelen v bytech
v Josefově Dole č. p. 210 a 346.
9. Informace
- Jan Miksa – informace termínu zahájení provozu zubní ordinace v Jiřetíně p.B.
(1. 1. 2017)
- Jan Miksa – 27. 11. 2016 bude otevřeno muzeum lyží v budově muzea
- MUDr. Karel Stuchlík – informace o dotazníkové akci – strategický plán obce
- Mgr. Zuzana Nechanická, vedoucí OO PČR Smržovka informovala zastupitele
o personální a bezpečnostní situaci OO Policie ČR Smržovka a v obci Josefův Důl
- R. Kittelová – dotaz na vedení kroniky obce – zastupitelé jednali o možnosti vypsat
výběrové řízení na nového kronikáře
- Jan Miksa – informace o usnesení Obce Jiřetín pod Bukovou, týkající se ordinace
zubního lékaře v Jiřetíně pod Bukovou

____________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

___________________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé:
___________________________
Radka Kittelová

___________________________
Petra Slavíková

Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 14. 11. 2016
S-Souhlas P - Proti Z - Zdržel
S-P-Z
ZO schvaluje:
100/2016 Program řádného zasedání.
101/2016 Příkaz starosty č. 2/2016 k provedení inventur (viz. příloha č. 1).
102/2016 Plán inventarizačních prací (viz příloha č. 2).
103/2016 Návrh starosty obce, neodvolávat se proti rozsudku Okresního soudu
v Jablonci n. N. v kauze Vařil
104/2016 Finančně se podílet na opravě kanalizace a cesty pod panelovými domy
do částky 400.000,- Kč .
105/2016 Pronájem Lyžařského vleku „Bukovka“ na sezonu 2016/2017 panu
Ing. Jaroslavu Morávkovi za nájemné ve výši aktuálně uhrazeného
nájemného Obcí Josefův Důl třetím osobám.
106/2016 Finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč na bezpečnostní zabezpečení
a ochranu personálu i občanů v nově budovaném poštovním úřadě paní
Andree Jeníčkové.
107/2016 Záměr prodeje části p.p.č. 1814/1 (cca 200 m2) v k. ú. Karlov za cenu
400,- Kč/1 m2 .
108/2016 Vypsat výběrové řízení na kronikáře obce Josefův Důl.

_______________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta
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____________________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé:
_______________________________
Radka Kittelová

____________________________
Petra Slavíková

Příští řádné zasedání 12. 12. 2016 v 18:00 hod. v budově radnice.

Vyvěšeno: 25. 11. 2016
Sejmuto:

