Zápis z řádného zasedání ZO dne 12. 12. 2016, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19,30 hod
Přítomni:
8
Hosté:
Mgr. Josef Kozlovský
Neomluveni: Roman Šťastný
Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Petra Přibylová
Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočet na rok 2017
3. Rozpočtové opatření č. 5/2016
4. Pověření ke schválení případných úprav rozpočtu do konce roku 2016
5. Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Josefův Důl
6. Akční plán na rok 2017 – komunitní plánování sociálních služeb Jablonec
7. Obecně závazná vyhláška - odpady
8. Žádosti
9. Pozemky
10. Byty
11. Informace
1. Zahájení a schválení programu
Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.
2. Rozpočet na rok 2017
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu na rok 2017 (příloha č. 1).
3. Rozpočtové opatření č. 5/2016
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 5/2016 (příloha č. 2).
4. Pověření ke schválení případných úprav rozpočtu do konce roku 2016
Zastupitelstvo obce projednalo zmocnění starosty obce k provádění rozpočtových
opatření do konce roku 2016 ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů .
5. Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Josefův Důl
Zastupitelstvo obce projednalo nové složení výjezdové jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce Josefův dle návrhu velitele jednotky, pana Miroslava Šubrta.
6. Akční plán na rok 2017 - komunitní plánování sociálních služeb Jablonecka.
Zastupitelstvo obce projednalo Akční plán na rok 2017.
7. Obecně závazná vyhláška – odpady
Zastupitelstvo obce projednalo Obecně závaznou vyhlášku obce Josefův Důl č.
1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (příloha č. 3). V rámci této
vyhlášky bude tento poplatek za komunální odpad činit 600,- Kč.
8. Žádosti
Nebylo nic k projednání
9. Pozemky
- Zastupitelstvo obce projednalo koupi části pozemku 116/5 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) v k.ú. Josefův Důl od manželů Jägerových dle GP č. 538-074/2015
za 45.200,- Kč. Nově vzniklý pozemek č. 116/8 má výměru 113 m2.

10. Byty
Zastupitelstvo obce projednalo nabídku pana Alberta Hamatschka na odkoupení
sklepního prostoru (garáže) v č.p. 316 v Josefově Dole.
11. Informace
Jan Miksa - informace o proběhlých akcích
- Adventní setkání – rozsvícení vánočního stromu
- Mikulášské skřítkování
- prodej vánočních stromků u obecního úřadu
- prodej kaprů v letošním roce neproběhne
- dokončení akcí – oprava chodníků
- oprava bytů v č.p. 349 a 210, soc. zař. v kulturních prostorách
- oprava místních komunikací
- byla ukončena oprava hřbitovní zdi včetně financování
Ing. Jaromír Poledňák – poděkování občanů za opravu místní komunikace
(„Prostředňáku“) na Dolním Maxově.
Radka Kittelová – informace o zahájení Pošta partner v prostorách Tafiky
MUDr. Karel Stuchlík – informace o vyhodnocení dotazníkové akce v rámci
zpracování strategického plánu rozvoje obce
- upozornění na špatný stav místní komunikace směrem od DPD
na Mariánskou horu
- upozornění na vánoční kulturní program
- dotaz obyvatel a podnikatelů zadního Josefova Dolu na možné
prodloužení plynofikace v této části (nutné provést zjištění
počtu konkrétních zájemců)

____________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

___________________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé:
___________________________
Ing. Miloš Rydval

___________________________
Petra Přibylová

Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 12. 12. 2016
S-Souhlas P - Proti Z - Zdržel
S-P-Z
ZO schvaluje:
109/2016 Program řádného zasedání.
8:0:0
110/2016 Rozpočet Obce Josefův Důl na rok 2017 jako přebytkový, s příjmy ve výši
15.944.200,-Kč a výdaji ve výši 15.526.200,. Kč. Přebytek ve výši 418.000,- Kč
bude použit na financování splátek úvěru (viz příloha č. 1).
8:0:0
111/2016 Rozpočtové opatření č. 5/2016 (viz příloha č. 2).
8:0:0
112/2016 Zmocnění starosty obce k provádění rozpočtových opatření do konce
roku 2016 ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 8:0:0
113/2016 Novou výjezdovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Josefův Důl
v tomto složení (VJ – velitel jednotky, VD – velitel družstva, NDT – nosič
dýchací techniky) od 13. 12. 2016:
8:0:0
Emil Scharf
řidič, strojník, VD
Martin Honzejk
řídič, strojník
Ludvík Urbánek
spojka
David Urbánek
technik
Petr Harmanoš
řidič, strojník, NDT
Miroslav Bajcar ml.
strojník
Jakub Mičkal
strojník, NDT
Ladislav Rapčan
NDT
Jiří Lesák ml.
VD
Michael Harmanoš
řidič, strojník, VD
Tomáš Arlt
strojník, VD, NDT
Miroslav Šubrt st.
VJ, NDT
Alexandr Szomolai
člen
Josef Franek
člen
114/2016 Akční plán na rok 2017.
7:0:1
115/2016 Obecně závaznou vyhlášku obce Josefův Důl č. 1/2016, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
8:0:0
116/2016 Záměr prodeje sklepního prostoru (garáže) v č.p. 316 v k.ú. Josefův Důl
za cenu 50.000,- Kč
7:0:1
117/2016 Koupi pozemku č. 116/8 v k.ú. Josefův Důl o výměře 113 m2 dle GP
č. 538-074/2015 za 45.200,- Kč od manželů Jägerových
8:0:0
_______________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

____________________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé:
_______________________________
Ing. Miloš Rydval

____________________________
Petra Přibylová

Příští řádné zasedání 18. 1. 2016 v 18:00 hod. v budově radnice.
Vyvěšeno: 21. 12. 2016

Sejmuto:

