Zápis z řádného zasedání ZO dne 24.6. 2019, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19:00 hod.
Přítomni:
9
Ověřovatelé: Radka Kittelová, Jaromír Pondělík
Hosté:
M. R., J. K., J. B., P. V., paní B., R. S., D. V.
Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola minulých usnesení
3. Pozemky – Demolice bytových domů Dolní Maxov č.p. 142 – 145 – utvoření
pracovní skupiny
4. Ekonomika a rozpočet
- Závěrečný účet obce Josefův Důl
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Josefův Důl za r. 2018
- Účetní závěrka Obce Josefův Důl za rok 2018
- Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Josefův Důl
- Závazné ukazatele hospodaření příspěvkové organizace na rok 2019
- Revokace usnesení č. 120/2018 a upřesnění doplnění usnesení č. 123/2017
5. Žádosti – finanční příspěvek a podpora přívesnického tábora 2019
6. Zápis obecní kroniky 1998–2003
- jmenování nového kronikáře pana Františka Kovalčíka
7. TJ Jiskra – dar obce za odvoz šrotu – 20.000,- Kč
8. Byty – zaměření stávajícího objektu č.p. 132 Antonínov
9. DPS – zpráva o proběhlé inspekci MPSV
- zrušení paušálu za poskytované služby od 1.5. 2019
10. Informace + různé
1. Zahájení a schválení programu
Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty, a zahájil zasedání.
Požádal o schválení programu.
2. Kontrola minulých usnesení
Všechna minulá usnesení byla splněna.
3. Pozemky
Zastupitelstvo obce projednalo utvoření pracovní skupiny, která bude pracovat na
přípravě bouracích prací bytových domů v Dolním Maxově č.p. 142–145.
4. Ekonomika a rozpočet
Zastupitelstvo obce projednalo:
- Závěrečný účet Obce Josefův Důl a její příspěvkové organizace za rok 2018 společně
se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření.
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Josefův Důl za rok 2018
- Účetní závěrku Obce Josefův Důl za rok 2018 včetně výsledku hospodaření za účetní
období 2018 sestavenou ke dni 31. 12. 2018
- Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Josefův Důl včetně výsledku
hospodaření za účetní období 2018 sestavenou ke dni 31. 12. 2018
- Závazné ukazatele hospodaření příspěvkové organizace na rok 2019
- Revokaci usnesení č. 120/2018 a upřesnění doplnění usnesení č. 123/2017 o
informaci, že se jedná o kumulaci odměn předsedů komisí spolu s funkcí s předsedou
výboru

5. Žádosti
Pepikáček z.s. při ZŠ Josefův Důl, Jana Podrazká – žádost o finanční příspěvek
a podporu přívesnického tábora ve dnech 8. 7. – 12. 7. 2019.
6. Zápis obecní kroniky 1998 - 2003
Zastupitelstvo obce projednalo Zápis o obecní kroniky za období 1998 – 2003 a dále
jmenovalo nového kronikáře pana Františka Kovalčíka.
7. TJ Jiskra – dar obce za odvoz šrotu – 20.000,- Kč
Zastupitelstvo obce projednalo dar ve výši 20.000,- Kč pro TJ Jiskra Josefův Důl,
které utržila za odevzdaný šrot.
8. Byty
Zastupitelstvo obce projednalo možnost rekonstrukce domu č.p. 132 v k.ú. Antonínov
na byty a odsouhlasilo zaměření stávajícího objektu.
9. DPS
Zastupitelstvo obce projednalo Zprávu o proběhlé inspekci MPSV a na základě této
zprávy projednalo zrušení paušálu (13,- Kč/den) za poskytované služby od 1.5. 2019.
10. Informace + různé
MUDr. Karel Stuchlík – pozvánka na premiéru divadelního představení Tvrdohlavá
žena a dále na jednotlivé akce v průběhu léta 2019.

________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

___________________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé:

___________________________
Radka Kittelová

___________________________
Jaromír Pondělík

Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 24. 6. 2019
S-Souhlas P-Proti Z-Zdržel
S-P-Z
ZO schvaluje:
54/2019 Program řádného zasedání.

9:0:0

55/2019 Utvoření pracovní skupiny, která bude pracovat na přípravě bouracích prací
bytových domů v Dolním Maxově č.p. 142 – 145 ve složení: MUDr. Karel
Stuchlík, Ing. Jiří Slanař, Olga Ferklová, Renata Skrbková, Jan Blaško,
Petra Veselá, Ilona Janušková, právníci obou stran.

9:0:0

56/2019 Závěrečný účet Obce Josefův Důl a její příspěvkové organizace za rok 2018
společně se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření bez výhrad a zároveň
přijímá opatření k nápravě nedostatků, a to: doplacení odměny předsedům komisí
a místostarostovi za období od 6.10. 2018 do 31.10.2018 – vyplaceno v období
11/2018 a 5/2019.
9:0:0
57/2019 Zprávu z přezkoumání hospodaření obce Josefův Důl za rok 2018
jako součást závěrečného účtu.

9:0:0

58/2019 Účetní závěrku Obce Josefův Důl včetně výsledku hospodaření
za účetní období 2018 sestavenou ke dni 31. 12. 2018.

9:0:0

59/2019 Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Josefův Důl včetně výsledku
hospodaření za účetní období 2018 sestavenou ke dni 31. 12. 2018.
9:0:0
60/2019 Soupis závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Josefův Důl pro rok 2019 navazujících
na schválený rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2019.

9:0:0

61/2019 Finční příspěvek ve výši 6.000,- Kč na pořádání přívesnického tábora ve dnech
8.7. 2019 – 12. 7. 2019. Finanční prostředky budou využity pro odměny
za práci instruktorům (2 studentům) za práci s dětmi.
9:0:0
62/2019 Zápis do obecní kroniky za období 1998 – 2003.

9:0:0

63/2019 Finanční částku ve výši 20,000,- Kč formou daru TJ Jiskra Josefův Důl. Obec tuto
částku obdržela za odevzdaný kovový šrot.
9:0:0
64/2019 Zaměření stávajícího objektu č.p. 132 v k.ú. Antonínov za cenovou nabídku
ve výši 52.800,- bez DPH.

9:0:0

65/2019 Zrušení paušálního poplatku ve výši 13,- Kč/den za poskytované služby
v domě s pečovatelskou službou s platností od 1. 5. 2019.

9:0:0

ZO jmenuje:
66/2019 Pana Františka Kovalčíka kronikářem obce Josefův Důl.

9:0:0

ZO bere na vědomí:
67/2019 Zprávu o proběhlé inspekci MPSV v Domě s pečovatelskou službou.

9:0:0

ZO revokuje:
68/2019 Usnesení č. 120/2018 a upřesňuje doplnění usnesení č. 123/2017 o informaci,
že se jedná o kumulaci odměn předsedů komisí spolu s funkcí s předsedou
výboru.
9:0:0

____________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

____________________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé:

_______________________________
Radka Kittelová

_________________________
Jaromír Pondělík

Příští řádné zasedání 16. 9. 2019 v 18:00 hod. v budově radnice.

Vyvěšeno: 4. 7. 2019

Sejmuto:

