Zápis z řádného zasedání ZO dne 11. 6. 2018, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19,00 hod.
Přítomni:
Ověřovatelé:
Omluveni:
Neomluveni:

7
Radka Kittelová, Ing. Jaromír Poledňák
Petra Slavíková
Roman Šťastný

Program:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Zahájení a schválení programu
Plná moc – Valná hromada SVS
Byty – byt v panelovém domě
Žádosti
- Pepikáček, přívesnický tábor
- Přístřešky SKS
- Žádost o půjčky z fondu rozvoje bydlení
Pozemky
Nabídka Tewiko
Nabídka přístřešky
Účetnictví
Informace + různé

1. Zahájení a schválení programu
Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.
2. Plná moc – Valná hromada SVS
Zastupitelstvo obce projednalo zplnomocnění starosty obce pana Jana Miksy
k delegaci na valné hromadě společnosti SVS Teplice.
3. Byty – byt v panelovém domě č.p. 348
a) Zastupitelstvo obce projednalo způsob obsazení uvolněného bytu v panelovém
domě č.p. 348 (prodej nebo pronájem).
b) Zastupitelstvo obce projednalo cenovou nabídku na výměnu oken v obecním bytě
v domě č.p. 316, který se v současné době zatepluje.
4. Žádosti
a) Jana Podrazká (Pepikáček) – žádost o finanční příspěvek na přívesnický tábor pod
názvem Pepikáč 2018, který se uskuteční ve dnech 9. – 13. 7. 2018.
b) Zastupitelstvo obce projednalo podání žádosti o dotaci na přístřešky (stanoviště na
tříděný odpad) z Operačního programu Životního prostředí MŽP.
c) K. Č. – žádost o poskytnutí účelové půjčky z Fondu na zlepšení
bydlení na rekonstrukci kuchyně v bytě.
5. Pozemky
Nebylo nic k projednání.

6. Nabídky
a) Zastupitelstvo obce projednalo cenovou nabídku firmy TEWIKO systems na FIT
prvky do parku u panelových domů.
b) Zastupitelstvo obce projednalo realizaci stavby 2 dřevěných přístřešků v parku
u panelových domů.
7. Účetnictví
Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku obce Josefův Důl a příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Josefův Důl včetně výsledků hospodaření za účetní období 2017.
Dále projednalo závěrečný účet obce za rok 2017 a zprávu z přezkoumání hospodaření
obce za rok 2017, jako součást závěrečného účtu.
8. Informace + různé
a) Jan Miksa – informace o umístění obce v soutěži Zlatá popelnice 2017 v kategorii
Obec nad 501 obyvatel (šek na 5.000,- Kč) a ve sběru drobného elektra za rok 2017
za 1. místo v kategorii města do 3.000 obyvatel (šek na 7.000,- Kč)
- volby do zastupitelstva obce a senátu se uskuteční 5. a 6. 10. 2018
- v současné době probíhá realizace opravy silnice v části Dolní Maxov
- starosta informoval o opravě věžních hodin (jsou odvezeny k opravě)
- informace o úspěšně proběhlém Josefodolském divadelním jaru 2018
b) Ing. Miloš Rydval – návrh znovuobnovení přechodu pro chodce u MŠ
c) Markéta Počekajlová – upozornění na havarijní stav „dřevěného podia“
u půjčovny lyží POMI Centrum, č.p. 321
d) Ing. Jaromír Poledňák – upozornění na stav místní komunikace v zadním
Josefově Dole
e) MUDr. Karel Stuchlík – informace o volných bytech v Domě s pečovatelskou
službou v Antonínově
- upozornění občanů na vhodnost rozšíření provozní doby místní knihovny
v době letních prázdnin

________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

___________________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé:

___________________________
Ing. Jaromír Poledňák

___________________________
Radka Kittelová

Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 11. 6. 2018

S-Souhlas P - Proti Z - Zdržel
S-P-Z
ZO schvaluje:
41/2018 Program řádného zasedání.

7:0:0

42/2018 Pronájem bytu v č.p. 348/12. Po uvolnění bude zveřejněno na úřední desce
a na webu.

7:0:0

43/2018 Výměnu oken v obecním bytě v č.p. 316 do 50.000,- Kč.

7:0:0

44/2018 Finanční příspěvek ve výši 6.000,- Kč spolku Pepikáček na pořádání
přívesnického tábora Pepikáč 2018. Finanční prostředky budou využity
pro odměny za práci oddílovým vedoucím (studentům).

7:0:0

45/2018 Podání žádosti o dotaci na přístřešky (stanoviště na tříděný odpad)
z Operačního programu Životního prostředí MŽP.

7:0:0

46/2018 Poskytnutí půjčky z „Fondu na zlepšení úrovně bydlení“ ve výši 10.000,- Kč
na rekonstrukci kuchyně paní K. Č.

7:0:0

47/2018 Nákup FIT prvků dle cenové nabídky ve výši 208.229,- Kč do parku
u panelových domů od firmy TEWIKO systems.

6:0:1

48/2018 Realizaci stavby 2 dřevěných přístřešků v parku u panelových domů.

6:1:0

49/2018 Účetní závěrku obce Josefův Důl včetně výsledku hospodaření za účetní
období 2017 sestavenou ke dni 31. 12. 2017.

7:0:0

50/2018 Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Josefův Důl včetně výsledku
hospodaření za účetní období 2017 sestavenou ke dni 31. 12. 2017.
7:0:0
51/2018 Závěrečný účet obce za rok 2017, hospodaření obce se schvaluje souhlasem
s hospodařením bez výhrad.

7:0:0

52/2018 Zprávu z přezkoumání hospodaření za rok 2017 jako součást závěrečného
účtu.

7:0:0

ZO zplnomocňuje:
53/2018 Starostu obce Jana Miksu k delegaci na valné hromadě SVS Teplice.

____________________________
MUDr. Karel Stuchlík

____________________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé:

_______________________________
Ing. Jaromír Poledňák

____________________________
Radka Kittelová

Příští řádné zasedání 9. 7. 2018 v 18:00 hod. v budově radnice.

Vyvěšeno: 20. 6. 2018

Sejmuto:

