
Zápis z     řádného zasedání ZO dne 20. 4. 2020,   zahájeno v     18:00 hod., ukončeno v     19:05 hod.  

Přítomni: 8
Ověřovatelé: Milan Klust, Radka Kittelová
Omluveni: Jan Miksa
Hosté: dle prezenční listiny

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

- vypracování přehledu stávající techniky MH a návrh na její doplnění
3. Ekonomika a rozpočet   

- závěrečný výkaz hospodaření obce
- výkaz hospodaření ZŠ a MŠ Josefův Důl za rok 2019
- součást dotace – příkazní smlouva místní komunikace Antonínov

4. Nátěr střechy zdravotního střediska (cenová nabídka)
5. Oprava fasády zdravotního střediska (cenová nabídka)
6. Rekonstrukce bytu v č.p. 316 (cenová nabídka)
7. Rekonstrukce bytu v bývalém DPS (svépomocí)
8. Pozemky 

- návrh směny pozemku
- návrh koupě pozemků od Lesů ČR: část p.p.č. 1590/1 cesta s krajnicí v k.ú. 
Karlov a p.p.č. 2382/1, 2384/2, 2566/2 v k.ú. Antonínov

9. Žádosti
- žádost o přidělení bytu v č.p. 316 Josefův Důl
- žádost o finanční podporu v závodu hist. vozidel „Okolo Elišky“
- žádost o rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Josefův Důl za rok 2019
- žádost o dotaci od Jizerské o.p.s.
- žádost o dotaci od Nadace Ivana Dejmala na ochranu přírody
- žádost o finanční příspěvek od Hospice Sv.Zdislavy
- žádost o finanční příspěvek pro podporu motocyklového jezdce pana Milana 
   Engela na rok 2020
- žádost o umístění navigačních cedulí k parkovišti u Kamenické hutě
- žádost Diakonie Broumov o finanční příspěvek
- žádost o pronájem bytu zvláštního určení v Antonínově č.p. 184 – M.D.
- žádost o pronájem bytu zvláštního určení v Antonínově č.p. 184 – M.P.

  10. Kronika
- Doplnění zápisů za roky 2009 - 2018

11. Informace + různé
- informace o průběhu nouzového stavu v Josefově Dole
- Severočeské komunální služby – informace o nákladech na třídění papíru
- odvoz pneumatik a úprava hřiště za č.p. 286 Josefův Důl /úpravu financuje 
   sponzor/
 - odvoz šrotu od OÚ, využití získaných peněz, tvorba zástěny od parkoviště 
   u obecního úřadu a provoz odevzdávání šrotu
- velkoobjemový odpad jaro 2020
- informace o JDJ 2020



1. Zahájení a schválení programu
Místostarosta obce přivítal zastupitele obce a hosty, a zahájil zasedání. 

2. Kontrola minulých usnesení
Všechna minulá usnesení byla splněna. 

3. Ekonomika a rozpočet  
- Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný výkaz hospodaření obce 
- Zastupitelstvo obce projednalo výkaz hospodaření ZŠ a MŠ Josefův Důl
  za rok 2019
- Zastupitelstvo obce projednalo příkazní smlouvu s firmou Deregio Tender, s.r.o.  
  Brno týkající se Rekonstrukce  místní komunikace Antonínov („Organizace 
  výběrového řízení“ a „Zajištění realizačního managementu“) 

4.  Nátěr střechy zdravotního střediska (cenová nabídka):
Zastupitelstvo obce projednalo cenovou nabídku na nátěr střechy zdravotního 
střediska.

5.  Oprava fasády zdravotního střediska (cenová nabídka):
Zastupitelstvo obce vybralo ze tří nabídek cenovou nabídku na opravu fasády budovy 
zdravotního  střediska firmu Luboš Doležal, Desná.

6. Rekonstrukce bytu v č.p. 316 (cenová nabídky):
Zastupitelstvo obce projednalo cenovou nabídku na rekonstrukci bytu v č.p. 316 
v Josefově Dole. 

7. Rekonstrukce bytu v bývalém DPS (svépomocí):
Zastupitelstvo obce projednalo cenovou nabídku na rekonstrukci (spojení 2 bytů)
bytu v bývalém DPS svépomocí.

8. Pozemky:
a) Zastupitelstvo obce projednalo záměr směny části p.p.č. 1992 v majetku obce   
   Josefův Důl za část p.p.č. 1957 v majetku manželů S., obě v k.ú. Dolní               
    Maxov. Jedná se o směnu stejné rozlohy.
b) Zastupitelstvo obce projednalo koupi části p.p.č. 1590/1 – místní komunikace, 

                v k.ú. Karlov , 2384/2, 2382/1 a 2566/2, všechny v k.ú. Antonínov od Lesů ČR st.p.

9. Žádosti
- Zastupitelstvo obce projednalo žádost K. K. o přidělení bytu v č.p. 316   Josefův Důl
- Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Jana Úředníčka o finanční podporu
  při pořádání Jízdy pravidelnosti historických vozidel „Okolo Elišky“
- Zastupitelstvo obce projednalo žádost Základní  a Mateřské školy Josefův Důl o  
   rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019
-  Zastupitelstvo obce projednalo žádost Jizerské, o.p.s. o částku 10.000,- Kč na úhradu
  části nákladů spojených s úpravou a údržbou trati Jizerské magistrály v kalendářním 
  roce  2019
- Zastupitelstvo obce projednalo žádost Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody,  
  Liberec o dotaci z rozpočtu obce ve výši 10.000,- Kč. Finanční částka bude použita
  na výřez nepůvodních dřevina a kosodřevina a výsadbu geneticky původních smrků 
  ztepilých a zavedení příměsí listnatých dřevin včetně ochrany proti poškození zvěří.  
-  Zastupitelstvo obce projednalo žádost o finanční příspěvek Hospisu Sv. Zdislavy, 
    Liberec ve výši 5Kč/obyvatel.
- Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Milana Engela, motocyklového jezdce
  o finanční příspěvek na závodní sezonu 2020. Finanční prostředky budou využity 



  na startovné a cestovné.
- Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Zdeňka Miklíka, spolumajitele 
  Zenkerovy hutě, s.r.o. v Josefově Dole o souhlas s umístěním značení na sloupech 
  VO, které jsou ve vlastnictví  obce Josefův Důl. Směrovky budou navádět  
  motoristy k odstavné ploše určené k parkování v centrální části obce.
- Zastupitelstvo obce projednalo žádost Diakonie Broumov o finanční příspěvek, který
   bude použit na náklady spojené se svozem použitého textilu
- Zastupitelstvo obce projednalo žádost o pronájem bytu v Antonínově č.p. 184 paní

              M. D.
- Zastupitelstvo obce projednalo žádost o pronájem bytu (1+1) v Antonínově č.p. 184 

              paní M. P.

10. Kronika
Zastupitelstvo obce projednalo zápis do kroniky na období 2009 - 2018

11.      Informace + různé
a) MUDr. Karel Stuchlík - informace o průběhu nouzového stavu v Josefově Dole,

                poděkoval za odvedenou práci paní Renatě Skrbkové, Gabriele Tahalové a Regině 
                Jäger.  
            b) MUDr. Karel Stuchlík – informoval o nákladech na třídění papíru uvedených 

    v dopise od SKS
c) Ing. Jiří Slanař – informace o odvozu použitých pneumatik ze břehu Kamenice

            d) MUDr. Karel Stuchlík – informace o odvozu šrotu od OÚ, koncem května 
                a začátkem června proběhne svoz velkoobjemového odpadu a ambulantní svoz
                nebezpečného odpadu  
            e) Markéta Počekajlová – informace o zrušených akcích plánovaných na duben 
                až červen 2020
            f) MUDr. Karel Stuchlík – informace o náhradním termínu konání JDJ 2020 – pokud 
                situace dovolí proběhne 3. – 5. 7. 2020
            g) Jan Voborník – informace o provozu a plánech lyžařského areálu Bukovka

___________________________
MUDr. Karel Stuchlík

               místostarosta

Ověřovatelé:

___________________________ ___________________________  
             Milan Klust                          Radka Kittelová



Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 20. 4. 2020

S-Souhlas P-Proti Z-Zdržel

S-P-Z

ZO schvaluje: 

25/2020 Program řádného zasedání. 8:0:0

26/2020 Účetní závěrku obce Josefův Důl včetně výsledku hospodaření za účetní 
              období roku 2019 sestavenou ke dni 31. 12. 2019. 8:0:0

27/2020 Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Josefův Důl včetně
              výsledku hospodaření za účetní období roku 2019 sestavenou
              ke dni 31. 12. 2019 8:0:0

28/2020 Uzavření příkazní smlouvy č. SML-Z-M20-208 s firmou Deregio Tender, s.r.o.
   Brno na „Organizaci výběrového řízení“ a „Zajištění realizačního
   Managementu“ k projektu „Rekonstrukce místní komunikace v obci 
   Josefův Důl, Antonínov“. 8:0:0

29/2020 Nátěr střechy a svodů budovy č.p. 317 Josefův Důl (zdravotní středisko)
   za částku 61.785,- Kč dle cenové nabídky firmy Pavel Szilágyi, Tanvald. 8:0:0

30/2020 Opravu a nátěr fasády domu č.p. 317 Josefův Důl za částku 376.000,- Kč 
   dle cenové nabídky firmy Luboš Doležal, Desná a pronájem lešení na tuto 

               akci za 66.000,- Kč + DPH 8:0:0

31/2020 Rekonstrukci bytu v budově č.p. 316 Josefův Důl. Jedná se o rekonstrukci 
   koupelny a zřízení WC v bytě. 8:0:0

32/2020 Rekonstrukci (spojení 2 bytů) bytu v bývalém DPS na byt 1+1. 
    Rekonstrukce bude provedena svépomocí. 8:0:0

33/2020 Záměr směny části p.p.č. 1992 v majetku obce Josefův Důl za část
   p.p.č. 1957 v majetku manželů Skřivanových, obě v k.ú. Dolní Maxov. 
   Jedná se o směnu stejné rozlohy. 7:0:1

34/2020 Koupi p.p.č. 2566/2 o výměře 782 m2, 2382/1 o výměře 8 m2 a 2384/2 
   o výměře 44 m2 v k.ú. Antonínov od Lesů ČR st.p. 8:0:0

35/2020 Pronájme bytu v č.p. 316 Josefův Důl paní K. K. 8:0:0

36/2020 Finanční podporu na pořádání Jízdy pravidelnosti historických vozidel
   „Okolo Elišky“ v případě konání akce ve výši 15.000,- Kč panu Janu 

              Úředníčkovi. 8:0:0

37/2020 Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ za rok 2019 ve výši 67.578,25 Kč,    
   bude převedeno do rezervního fondu. 8:0:0

38/2020 Rozpočet ZŠ a MŠ Josefův Důl na r. 2020 ve výši 3.516.000,- Kč. 8:0:0



39/2020 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Josefův Důl pro období 2020-2022 8:0:0

40/2020 Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Josefův Důl firmě Jizerská, o.p.s., Bedřichov
   ve výši 5.000,- Kč. 8:0:0

41/2020 Dotaci z rozpočtu obce firmě Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, 
   Liberec ve výši 5.000,- Kč. 8:0:0

42/2020 Finanční příspěvek v podobě daru, v rámci systému financování hospice 
   tj. 5 Kč/obyvatel, pro Hospic sv. Zdislavy, Liberec. 8:0:0

43/2020 Finanční příspěvek pro podporu motocyklového jezdce na rok 2020 ve výši  
   20.000,- Kč panu Milanovi Engelovi ml. 8:0:0

44/2020 Umístění směrovek na 5 sloupů veřejného osvětlení pro firmu 
   Zenkerova huť, s.r.o., Josefův Důl. 8:0:0

45/2020 Finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč Diakonii Broumov, s.d. na provoz svozu
   použitého textilu. 8:0:0

46/2020 Pronájem bytu zvláštního určení v Antonínově č.p. 184 paní M.D.
8:0:0

47/2020 Pronájem bytu zvláštního určení (1+1) v Antonínově č.p. 184 paní M. P.
8:0:0

48/2020 Doplnění zápisů do obecní kroniky za roky 2009 – 2018. 8:0:0

      ____________________________

MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

Ověřovatelé:

_______________________________ ______________________________

              Milan Klust                                   Radka Kittelová

Příští řádné zasedání 18. 5. 2020 v 18:00 hod. v budově radnice.

Vyvěšeno: 30. 4.  2020 Sejmuto:


