Zápis z řádného zasedání ZO dne 17. 12. 2018, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19,30 hod.
Přítomni:
7
Ověřovatelé: Markéta Počekajlová, Ing. Jiří Slanař
Hosté :
Omluveni: Ing. Jaromír Poledňák, Milan Klust
Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola plnění rozpočtu obce
3. Veřejnoprávní smlouva o projednávání přestupků
4. Rozpočtové opatření čl. 3/2018
5. Rozpočet obce na rok 2019
6. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 - 2022
7. Zmocnění starosty k provedení rozpočtových opatření do konce roku 2018
8. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9. Byty – DPS
10. Pozemky
11. Volba určeného zastupitele v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace
s odd. územního plánování Magistrátu města Jablonec n.N.
12. Žádosti
- Společenství Josefův Důl 346 – 349 – převedení finanční částky rozpočtu na
příští rok
- SKP Kornspitz Jablonec – žádost o příspěvek na úpravu běžeckých tratí
- Jizerská, o.p.s. – žádost o dotaci na úpravu běžeckých tratí
- Žádost o umístění silničních zrcadel
13. Dotace na silnice – opětovné podání žádosti a rozšíření o další úsek
14. TJ Jiskra – převod financí za kovový odpad formou daru
15. Úprava odměn zastupitelů za rok 2018 dle usnesení ZO č. 123/2017
16. Informace + různé
1. Zahájení a schválení programu
Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.
Požádal o schválení programu.
2. Kontrola plnění rozpočtu obce
Zastupitelstvo obce projednalo plnění rozpočtu k 30.11. 2018.
3. Veřejnoprávní smlouva o projednávání přestupků
Zastupitelstvo obce projednalo nutnost uzavření Veřejnoprávní smlouvy o projednávání
přestupků s Magistrátem města Jablonec nad Nisou.
4. Rozpočtové opatření č. 3/2018
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 3/2018.
5. Rozpočet obce na rok 2019
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu na rok 2019.
6. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2022
Zastupitelstvo obce projednalo střednědobý výhled rozpočtu Obce Josefův Důl
na r. 2019 – 2022.

7. Zmocnění starosty k provedení rozpočtových opatření do konce roku 2018
Zastupitelstvo obce projednalo zmocnění starosty k provedení rozpočtového
opatření v případě přijetí jakékoliv dotace do konce roku 2018.
.
8.Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce projednalo upravený návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
.
9. Byty – DPS
Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní M. na přidělení bytu v DPS.
10. Pozemky
a) Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje částí p.p.č. 1225/1 v k.ú. Dolní Maxov
o výměře cca 465 a 130 m2 za 400,- Kč/1 m2 .
b) Na základě zveřejněného záměru Zastupitelstvo obce projednalo prodej st.p.č. 304
v k.ú. Josefův Důl o výměře 58 m2 za cenu 23.200,- Kč (400,- Kč/1 m2) panu M.
P.
11. Volba určeného zastupitele v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace
s odd. územního plánování Magistrátu města Jablonec n.N.
V souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo obce projednalo ustanovení nového
zastupitele obce, který bude spolupracovat za obec v oblasti pořizování územně
plánovací dokumentace s odd. územního plánování Magistrátu města Jablonec n.N.
12. Žádosti
a) Společenství vlastníků Josefův Důl 346 – 349 – žádost o převod finanční částky
400.000,- Kč do rozpočtu r. 2019 na plánovanou opravu kanalizace
a místní komunikace u panelových domů, která se v r. 2018 neuskutečnila.
b) SKP Kornspitz Jablonec n.N. – žádost o příspěvek na úpravu lyžařských běžeckých
stop z Jablonce n.N. na Hrabětice s odbočkami na Horní Maxov a do Josefova Dolu.
c) Jizerská, o.p.s., Bedřichov – žádost o dotaci ve výši 10.000,- Kč na úhradu
části nákladů spojených s úpravou a údržbou tratí Jizerské magistrály v roce 2019.
d) R. T., Antonínov – žádost o instalaci dvou zrcadel na výjezdy z obecní
komunikaci v Antonínově.
13. Dotace na silnice – opětovné podání žádosti a rozšíření o další úsek
Zastupitelstvo obce projednalo opětovné podání žádosti o dotaci na opravu místní
komunikace v Antonínově a rozšíření této opravy o další úsek. Dále Zastupitelstvo
obce projednalo podání žádosti o dotaci na vybudování chodníku u sportovního areálu.
14. TJ Jiskra – převod financí za kovový odpad formou daru
Zastupitelstvo obce projednalo převedení finanční částky ve výši 25.000,- Kč (výtěžek
z prodeje kovového odpadu) formou darovací smlouvy na TJ Jiskra Josefův Důl.
Finance jsou určeny na provozní náklady jednoty.
15. Úprava odměn zastupitelů za rok 2018 dle usnesení č. 123/2017
Vzhledem k nepřesnosti v usnesení ZO č. 123/2017 je třeba upravit výplatu duplicitně
vyplacených odměn předsedům komisí a vrátit přeplatek do rozpočtu obce – zastupitelé
tuto záležitost projednali.

16. Informace + různé
a) Jan Miksa – informace o výsledku výběrového řízení na nového ředitele ZŠ a MŠ
– ředitelkou se stala paní Kateřina Titěrová
b) Jan Miksa – byly dokončeny tyto akce:
- osázení parku u panelových domů stromky a keři (1 stupeň nad parkovištěm)
- otevření nových prostor Infocentra
- otevření nového veřejného WC
c) Jan Miksa – 15. 12. proběhla valná hromada Sboru dobrovolných hasičů, kde složili
slib mladí hasiči
d) MUDr. Karel Stuchlík –
22. a 29. 11 2018 – proběhlo vítání občánků
e) ZŠ a MŠ Josefův Důl – přehled nákladů a výnosů ZŠ a MŠ
f) Jan Miksa – informace o připravenosti vleku Bukovka na zimní sezonu 2018/2019
g) Radka Kittelová – informace o zvýšení částky na zakoupení dárkových balíčků
od 1.1.2019 – kulatá výročí – 400,- Kč, půlkulatá výročí a nad 80 let – 300,- Kč
h) pan B. a pan K. – seznámení zastupitelů se zájmem o koupení pozemku
č. 388/2 v k.ú. Josefův Důl. Rozdělení na 4 parcely, financování přístupové cesty.
ch) MUDr. Stuchlík informoval o složení komisí starosty :
Komise cestovního ruchu a sportu : Kozlovský Josef, Slavíková Jitka
Komise výstavby : Kolisch Heinz, Németh Leoš, Skrbková Renata
Komise dopravy a místního hospodářství : Adamec Miroslav, Harmanoš Petr
Sociální komise : Feichtingerová Monika, Rosíková Aranka
Komise kultury a školství : Jäger Regina, Počekajlová Markéta, Podrazká Jana,
Stuchlíková Hana
Komise místního rozvoje : Adamec Miroslav, Ferklová Olga, Svárovská Denisa,
Veselá Petra

________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

___________________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé:

___________________________
Markéta Počekajlová

___________________________
Ing. Jiří Slanař

Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 17. 12. 2018

S-Souhlas P - Proti Z - Zdržel
S-P-Z
ZO schvaluje:
103/2018 Program řádného zasedání.

7:0:0

104/2018 Plnění rozpočtu k 30. 11. 2018.

7:0:0

105/2018 Uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků
s Magistrátem města Jablonec nad Nisou.

7:0:0

106/2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018 (příloha č. 1).

7:0:0

.

107/2018 Rozpočet obce Josefův Důl na rok 2019 jako přebytkový, přičemž přebytek
kryje splátky úvěru u Komerční banky. Příjmy ve výši 20.536.900,- Kč
a výdaje ve výši 20.118.900,- Kč, financování (splátky úvěru) ve výši rozdílu,
tj. 418.000,- Kč. (viz. příloha č. 2).
7:0:0
108/2018 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2022 (viz. příloha č. 3).

7:0:0

109/2018 Přidělení volného bytu v Domě s pečovatelskou službou paní M.

7:0:0

110/2018 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (příloha č. 4).
7:0:0
.
111/2018 Záměr prodeje částí pozemku č. 1225/1 v k.ú. Dolní Maxov o výměře
cca 465 a 130 m2 za cenu 238.000,- Kč (á 400,- Kč/m2). Na zbytek pozemku
musí být zachován přístup o šíři 5 m.
7:0:0
112/2018 Na základě zveřejněného záměru prodej st.p.č. 304 v k.ú. Josefův Důl
o výměře 58 m2 za cenu 23.200,- Kč panu M. P.

7:0:0

113/2018 Převedení finanční částky ve výši 400.000,- Kč do rozpočtu
roku 2019 na plánovanou opravu kanalizace a místní komunikace
u panelových domů, která se v r. 2018 neuskutečnila.

7:0:0

114/2018 Finanční příspěvek SKP Kornspitz Jablonec n.N. ve výši 10.000,- Kč
na úpravu lyžařských běžeckých stop.

7:0:0

115/2018 Dotaci ve výši 10.000,- Kč Jizerské o.p.s. Bedřichov na úhradu
části nákladů spojených s úpravou a údržbou tratí Jizerské magistrály
v roce 2019.

7:0:0

116/2018 Zakoupení a umístění 2 ks dopravních zrcadel na výjezdy z místní
komunikace v Antonínově.

7:0:0

117/2018 Podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace v Antonínově
části p.p.č. 2566/1 v úseku od č.ev. 412 – směr na Mariánskou horu k č.p. 186,
a rozšíření této opravy o další úsek končící na silnici III. tř. 29022
Josefův Důl – Tanvald.
7:0:0
118/2018 Podání žádosti o dotaci na vybudování chodníku před sportovním areálem.

7:0:0

119/2018 Převod finanční částky 25.000,- Kč (výtěžek z prodeje kovového odpadu)
formou darovací smlouvy na TJ Jiskra Josefův Důl. Finance jsou určeny
na provozní náklady TJ.

7:0:0

120/2018 Vzhledem k nepřesnosti v usnesení ZO č. 123/2017 úpravu výplaty
duplicitně vyplacených odměn předsedům komisí a vrácení přeplatku
do rozpočtu obce.

7:0:0

.
ZO zmocňuje:
121/2018 Starostu pana Jana Miksu k provedení rozpočtového opatření v případě
přijetí jakékoliv dotace do konce roku 2018.

7:0:0

ZO jmenuje:
122/2018 V souladu se zněním zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů starostu pana Jana Miksu určeným
zastupitelem, který bude spolupracovat za obec v oblasti pořizování
územně plánovací dokumentace s odd. územního plánování Magistrátu
města Jablonec n. N.
7:0:0

____________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

____________________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé:
_______________________________
Markéta Počekajlová

____________________________
Ing. Jiří Slanař

Příští řádné zasedání 14. 1. 2019 v 18:00 hod. v budově radnice.

Vyvěšeno: 20. 12. 2018

Sejmuto:

