
Zápis z     řádného zasedání ZO dne 16.9. 2019,   zahájeno v     18:00 hod., ukončeno v     19:00 hod.  

Přítomni: 8
Ověřovatelé: Ing. Jiří Slanař, Markéta Počekajlová
Omluveni: Olga Ferklová
Hosté: 

Program: 
1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola minulých usnesení
3. Ekonomika a rozpočet   

- Rozpočtové opatření č. 3/2019
4. Volba člena školské rady
5. Byty – žádosti o přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou
6. Pozemky 

- záměr prodeje p.p.č. 2299/9 v k.ú. Antonínov za cenu 400,- Kč/1m2

- prodej p.p.č. 2332/5 v k.ú. Antonínov
- prodej p.p.č. 1225/3 v k.ú. Dolní Maxov
- prodej p.p.č. 415/24 a 415/12 v k.ú. Josefův Důl
- prodej p.p.č. 415/5 v k.ú. Josefův Důl za cenu 400,- Kč/1m2

- záměr prodeje p.p.č. 200/2 v k.ú. Josefův Důl za cenu 400,- Kč/1m2

       - záměr prodeje p.p.č. 2368/2 v k.ú. Antonínov
7. Informace + různé

- lyžařský areál Bukovka
- demolice „Kasárna“
- pečovatelská služba

 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. Ekonomika a rozpočet   
            Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 3/2019.

4. Volba člena školské rady
Zastupitelstvo obce navrhlo jako členy do školské rady paní Markétu Počekajlovou

            a pana Jaromíra Pondělíka.  

5.  Byty
- Žádosti o přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou:  – vzhledem k tomu, že
v objektu č.p. 184 Antonínov jsou byty zvláštního určení, bude před přidělením bytu u
žadatelů provedeno šetření sociální pracovnicí paní Švejdovou.

6. Pozemky
- Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje p.p.č. 2299/9 o výměře 11 m2 

             v k.ú. Antonínov za cenu 400,- Kč/1 m2.
- Zastupitelstvo obce na základě zveřejněného záměru projednalo prodej p.p.č. 2332/5
 v k.ú. Antonínov dle GP č. 345-82/2018 o výměře 241 m2.
- Zastupitelstvo obce na základě zveřejněného záměru projednalo prodej p.p.č. 1225/3
  v k.ú. Dolní Maxov dle GP č. 435-63/2019 o výměře 521 m2.



- Zastupitelstvo obce na základě zveřejněného záměru projednalo prodej p.p.č. 415/24
  dle GP č. 582-45/2019 o výměře 370 m2 a p.p.č. 415/12 o výměře 42 m2, obě v k.ú.  
  Josefův Důl.
- Zastupitelstvo obce na základě zveřejněného záměru projednalo prodej p.p.č. 415/5 
  v k.ú. Josefův Důl dle- GP č. 582-45/2019 o výměře 457 m2.
- Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje p.p.č. 200/2 o výměře 118 m2 v k.ú.
  Josefův Důl za cenu 400,- Kč/1 m2.
- Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje p.p.č. 2368/2 v k.ú. Antonínov.

7. Informace + různé
a) MUDr. Karel Stuchlík – informace o přípravě nájemní smlouvy, týkající se vstupu
    do lyžařského areálu Bukovka s majiteli pozemků.
b) MUDr. Karel Stuchlík – informace o přípravných pracích na demolici „Kasáren“.
c) MUDr. Karel Stuchlík – informace o postupu a přípravě rozšířeni terénní
    pečovatelské služby v obci Josefův Důl.
d) Jan Miksa – 15. 10. 2019 se uskuteční veřejné projednávání návrhové části
    programu rozvoje obce Josefův Důl.  

________________________ ___________________________
             MUDr. Karel Stuchlík            Jan Miksa

místostarosta   starosta

Ověřovatelé:

___________________________ ___________________________  
          Markéta Počekajlová                 Ing. Jiří Slanař



Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 16. 9. 2019

S-Souhlas P-Proti Z-Zdržel

S-P-Z

ZO schvaluje: 

69/2019 Program řádného zasedání. 8:0:0

70/2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019. 7:1:0

71/2019 Záměr prodeje p.p.č. 2299/9 o výměře 11 m2 v k.ú. Antonínov za cenu 
              400,- Kč/1m2.  8:0:0

72/2019 Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 2332/5 oddělené z p.p.č. 2332/1
  v k.ú. Antonínov dne GP č. 345-82/2018 o výměře 241 m2 manželům 
  V. V. ¼, A. V. V. ¼, R. V. V. ¼ a F. V.V. ¼   za 96.400,- Kč (400,- Kč/1 m2).

8:0:0

73/2019 Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 1225/3 oddělené z p.p.č. 1225/1
v k.ú. Dolní Maxov dle GP č. 435-63/2019 o výměře 521 m2 panu S.  
M. ½ a panu J. Č. 1/2  za 208.400,- Kč (400,- Kč/1 m2). 8:0:0

74/2019 Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 415/24 oddělené z p.p.č. 415/5
v k.ú. Josefův Důl dle GP č. 582-45/2019 o výměře 370 m2  za 148.000,- Kč
(400,- Kč/1m2) a p.p.č. 415/12 v k.ú. Josefův Důl o výměře 42 m2 za 16.800,- Kč
(400,- Kč/1m2) paní D. B. 8:0:0

75/2019 Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 415/5 v k.ú. Josefův Důl 
  dle GP č. 582-45/2019  o výměře 457 m2 paní Z. Š. ½ 
  a paní M. M.  za 182.800,- Kč (400,- Kč/1 m2). 8:0:0

76/2019 Záměr prodeje p.p.č. 200/2 o výměře 118 m2 v k.ú. Josefův Důl za cenu 
              400,- Kč/1m2. 8:0:0

ZO jmenuje:

77/2019 Paní Markétu Počekajlovou a pan Jaromíra Pondělíka jako členy školské rady
              Základní školy a mateřské školy Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou, 
              příspěvkové organizace. 6:0:2



ZO neschvaluje:

78/2019 Záměr prodeje p.p.č. 2368/2 v k.ú. Antonínov z důvodu nutného přístupu správce 
toku Jedlová k údržbě břehových zídek. 8:0:0

____________________________ ____________________________

MUDr. Karel Stuchlík Jan Miksa
     místostarosta   starosta

Ověřovatelé:

_______________________________ _________________________

          Markéta Počekajlová                      Ing. Jiří Slanař

Příští řádné zasedání 14. 10. 2019 v 18:00 hod. v budově radnice.

Vyvěšeno: 27. 9. 2019 Sejmuto:


