Zápis z řádného zasedání ZO dne 14.10. 2019, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19:00 hod.
Přítomni:
Ověřovatelé:
Omluveni:
Hosté:

8
Olga Ferklová, Ing. Jaromír Poledňák
Markéta Počekajlová
dle prezenční listiny

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola minulých usnesení
3. Ekonomika a rozpočet
- Odpis nedobytných nedoplatků
4. Zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2020 - 2023
5. Změna Veřejnoprávní smlouvy - přestupky
6. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odatraňování komunálních odpadů na rok 2020
7. Pečovatelská služba
- Ceník služeb
- Smlouva o poskytování péče
8. Žádosti
- žádost o příspěvek na světovou olympiádu sboru Iuventus, gaude!
9. Pozemky
- prodej p.p.č. 2299/9 v k.ú. Antonínov za cenu 400,- Kč/m2
- prodej p.p.č. 200/2 v k.ú. Josefův Důl za cenu 400,- Kč/m2
- prodej p.p.č. 111/47 v k.ú. Josefův Důl za cenu 400,- Kč/m2
- prodej p.p.č. 1360/1 a 1358/9 v k.ú. Dolní Maxov za cenu 400,- Kč/m2
- smlouva o zřízení věcného břemene na část p.p.č. 667/2 v k.ú. Josefův Důl
- smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na část p.p.č. 1988
a část p.p.č. 1954/1 v k.ú. Dolní Maxov
- Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na část p.p.č. 2566/1
v k.ú. Antonínov
- Koupě p.p.č. 140/13 v k.ú. Josefův Důl
10. Smlouva o spolupráci s firmou EDIZON EU s.r.o.
11. 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. Ekonomika a rozpočet
Zastupitelstvo obce projednalo návrh odpočtu dlužného nájemného v obecních bytech,
které jsou starší 10 let, dlužníci zemřeli nebo jsou nevymožitelné.
4. Zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2020 - 2023
Zastupitelstvo obce projednalo návrh „Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní
obslužnosti LK na období od roku 2020 do roku 2023“ mezi Libereckým krajem a
obcí Josefův Důl.

5. Změna Veřejnoprávní smlouvy - přestupky
Zastupitelstvo obce projednalo Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Josefův
Důl a Magistrátem města Jablonec n.N., který se týká výše úhrady za projednání
přestupku.
6. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na rok 2020
Zastupitelstvo obce projednalo příjmy a výdaje vynaložené na sběr a svoz TDO za rok
2018 a rozhodlo se poplatek nezvyšovat.
7. Pečovatelská služba
Zastupitelstvo obce projednalo návrh nového ceníku služeb za pečovatelskou službu
a vzorovou smlouvu o poskytování služeb.
8. Žádosti
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o příspěvek pro pěvecký sbor Iuventus, gaude!
při ZUŠ Jablonec n.N. na účast Světové olympiády sborů. Z naší obce se zúčastní dva
členové sboru.
9. Pozemky
Zastupitelstvo obce projednalo:
- prodej p.p.č. 2299/9 v k.ú. Antonínov za cenu 400,- Kč/m2
- prodej p.p.č. 200/2 v k.ú. Josefův Důl za cenu 400,- Kč/m2
- prodej p.p.č. 111/47 v k.ú. Josefův Důl za cenu 400,- Kč/m2
- prodej p.p.č. 1360/1 a 1358/9 v k.ú. Dolní Maxov za cenu 400,- Kč/m2
- smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č. 667/2 v k.ú. Josefův Důl
- smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na p.p.č. 1988 a 1954/1
v k.ú. Dolní Maxov
- Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na p.p.č. 2566/1 v k.ú.
Antonínov
- koupi p.p.č. 140/13 v k.ú. Josefův Důl
10. Smlouva o spolupráci s firmou EDIZON EU s.r.o.
Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy mezi obcí Josefův Důl a firmou
EDIZON EU s.r.o., týkající se parkování v obci Josefův Důl.
11. Informace + různé
a) Jan Miksa – informace o velmi zdařilé akci – Jablkobraní
- 30. 10. 2019 by měl obec Josefův Důl navštívit Václav Klaus ml.
b) MUDr. Karel Stuchlík – seznámení s návrhem nájemní smlouvy, týkající se vstupu
do lyžařského areálu Bukovka s majiteli pozemků.
________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

___________________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé:

___________________________
Olga Ferklová

___________________________
Ing. Jaromír Poledňák

Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 14. 10. 2019
S-Souhlas P-Proti Z-Zdržel
S-P-Z
ZO schvaluje:
79/2019 Program řádného zasedání.

8:0:0

80/2019 Odpočet dlužného nájemného v obecních bytech, které jsou starší 10 let, dlužníci
zemřeli nebo jsou nevymožitelné. Jedná se částku 151.243,10 Kč od tří dlužníků.
8:0:0
81/2019 „Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK na období od roku
2020 do roku 2023“ mezi Libereckým krajem a obcí Josefův Důl ve výši
81.000,- Kč.
8:0:0
82/2019 Uzavření Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. SO/2019/0042 mezi Obcí Josefův
Důl a Statutárním městem Jablonec n.N., který se týká změny výše úhrady
za zpracování 1 přestupku na 2.000,- Kč.
8:0:0
83/2019 Ponechat výši poplatku za odpad na rok 2020 v nezměněné výši.

8:0:0

84/2019 Znění nové smlouvy na poskytování služeb terénní péče včetně nového ceníku
služeb za terénní pečovatelskou službu s platností od sepsání jednotlivých
smluv.
8:0:0
85/2019 Finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč pěveckému sboru Iuventus, gaude!
při ZUŠ Jablonec n.N. na účast na Světové olympiádě sborů.

8:0:0

86/2019 Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 2299/9 v k.ú. Antonínov
o výměře 11 m2 za cenu 4.400,- Kč (400,- Kč/m2) panu K. S.

8:0:0

87/2019 Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 200/2 v Josefův Důl o výměře
118 m2 manželům Š. D. a I. D. za cenu 47.200,- Kč (400,- Kč/1 m2).

8:0:0

88/2019 Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 111/47 o výměře 37 m2
za 14.800,- Kč (400,- Kč/1m2) dle GP č. 583-44/2019 panu N. V. T. 1/2
a paní D.T. T. 1/2.

7:1:0

89/2019 Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 1360/1 o výměře 75 m2
za 30.000,- Kč (400,- Kč/1m2) a p.p.č. 1358/9 o výměře 172 m2 za 68.800,- Kč
(400,- Kč/1m2) v k.ú. Dolní Maxov dle GP č. 436-64/2019 (400,- Kč/1m2)
manželům J. a H. M.
8:0:0
90/2019 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
č. IV-12-4017925/VB/1 pro stavbu „IV-12-4017925_JN, Josefův Důl,
Dolní Maxov, č.p. 226_kNN, SS“ na části pozemků č. 1988 a 1954/1 v k.ú.
Dolní Maxov s firmou Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o.
pro firmu ČEZ Distribuce, a.s. za 10.000,- Kč.

8:0:0

91/2019 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4009909/VB/3 na části p.p.č.
2566/1 v k.ú. Antonínov s firmou EMJ s.r.o., Frýdlant pro firmu
ČEZ Distribuce, a.s. za 10.000,- Kč.
92/2019

8:0:0

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. VB-12-380-1/IP-2438 na část p.p.č. 667/2 v k.ú. Josefův Důl s firmou
Greko-Elektro s.r.o. Liberec pro firmu ČEZ Distribuce, a.s. za 10.000,- Kč.
8:0:0

93/2019

Koupi p.p.č. 140/13 o výměře 138 m2 oddělené z p.p.č. 140/9 v k.ú.
Josefův Důl dle GP č. 591-208/2019 za odhadní cenu od Státního
pozemkového úřadu. Jedná se o chodník před č.p. 343 a 344.

____________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

8:0:0

____________________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé:

_______________________________
Olga Ferklová

_________________________
Ing. Jaromír Poledňák

Příští řádné zasedání v pondělí 18. 11. 2019 v 18:00 hod. v budově radnice.

Vyvěšeno: 21. 10. 2019

Sejmuto:

