Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2020, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 18:45 hod.
Přítomni:
Ověřovatelé:
Omluveni:
Hosté:

6
Olga Ferklová, Markéta Počekajlová
Jan Miksa, MUDr. Karel Stuchlík, Ing. Jaromír Poledňák
dle prezenční listiny

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola minulých usnesení
3. Ekonomika a rozpočet
- Závěrečný účet Obce Josefův Důl a její příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Josefův
Důl za rok 2019 společně se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření
- Zpráva z přezkoumání hospodaření obce Josefův Důl za rok 2019 jako součást
závěrečného účtu Obce Josefův Důl
- Rozpočtové opatření č. 1/2020
4. Pozemky
- Záměr prodeje pozemku č. 2289/1 o výměře 632 m2 v k.ú. Antonínov za 400,- Kč/m2
- Záměr prodeje pozemku č. 1417/1 o výměře 471 m2 v k.ú. Dolní Maxov za 400,- Kč/m2
- Záměr prodeje části pozemku č. 295/16 o výměře cca 165 m2 v k.ú. Josefův Důl za 400,Kč/m2
- Záměr prodeje pozemku č. 1230/2 o výměře 940 m2 v k.ú. Dolní Maxov za 400,- Kč/m2
- Záměr prodeje části pozemku č.1229/3 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Dolní Maxov
za 400,- Kč/m2
- Smlouvu o zřízení VB – služebnosti č. IP – 12 – 4009909/VB/3 na část pozemku č. 2566/1
v k.ú. Antonínov pro firmu ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené na základě plné moci firmou
EMJ s.r.o. Frýdlant za částku 10.000,- Kč
- Revokace usnesení č. 114/2019 – Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 2224/3
o výměře 362 m2, p.p.č. 2225/2 o výměře 1.018 m2, st.p.č. 590 o výměře 373 m2 se stavbou
č.p. 132 a st.p.č. 602 o výměře 32 m2 s jinou stavbou bez č.p., všechny v k.ú. Antonínov
za částku 1.250.000,- Kč
- Revokace usnesení č. 106/2019 – Záměr prodeje p.p.č. 2224/3 o výměře 362 m2, p.p.č.
2225/2 o výměře 1.018 m2, st.p.č. 590 o výměře 373 m2 se stavbou č.p. 132 a st.p.č. 602
o výměře 32 m2 s jinou stavbou bez č.p., všechny v k.ú. Antonínov za částku 1.250.000,- Kč
- Záměr prodeje pp.p.č. 2224/3 o výměře 270 m2 p.p.č. 2225/2 o výměře 1.018 m2, st.p.č.
590 o výměře 373 m2 se stavbou č.p. 132 a st.p.č. 602 o výměře 32 m2 s jinou stavbou bez
č.p., všechny v k.ú. Antonínov
5. 4. komunitní plán sociálních a navazujících služeb Jablonecka na období 2020 – 2023
a Akční plán na rok 2020
6. SDH Josefův Důl
- Dotace pro JSDH – pořízení nového dopravního automobilu
- Změna dotace na pořízení osobních ochranných prostředků z důvodu snížení výše dotace
Libereckého kraje
7. Žádosti
- žádost o finanční příspěvek pro soubor Iuventus, gaude!
- žádost o finanční podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
- žádost o finanční příspěvek na koupi trampolín na Jumping při ZŠ Josefův Důl
- žádost o zřízení vodovodní a kanalizační přípojky v k.ú. Antonínov

8. Informace
- žádost o pronájem bytu zvláštního určení v Antonínově č.p. 184
- výměna oplocení pozemku parcelní číslo 111/8
- žádost o prodloužení termínu projektu „Obnova místní komunikace“
Zápis
1. Zahájení a schválení programu
Z důvodu nepřítomnosti starosty a místostarosty, na základě návrhu zastupitelů obce
jednání zastupitelstva vedl pan Ing. Jiří Slanař. Přivítal zastupitele obce a hosty
a zahájil zasedání.
2. Kontrola minulých usnesení
Všechna usnesení byla splněna.
3. Ekonomika a rozpočet
Zastupitelé obce projednali:
- Závěrečný účet Obce Josefův Důl a její příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Josefův Důl za rok 2019 společně se zprávou o výsledcích
přezkoumání hospodaření
- Zprávu z přezkoumání hospodaření obce Josefův Důl za rok 2019 jako součást
závěrečného účtu Obce Josefův Důl
- Rozpočtové opatření č. 1/2020
4. Pozemky
Zastupitelé obce projednali:
a) Záměr prodeje pozemku č. 2289/1 o výměře 632 m2 v k.ú. Antonínov za 400,- Kč/m2
b) Záměr prodeje pozemku č. 1417/1 o výměře 471 m2 v k.ú. Dolní Maxov za 400,- Kč/m2
c) Záměr prodeje části pozemku č. 295/16 o výměře cca 165 m2 v k.ú. Josefův Důl za 400,Kč/m2
d) Záměr prodeje pozemku č. 1230/2 o výměře 940 m2 v k.ú. Dolní Maxov za 400,- Kč/m2
e) Záměr prodeje části pozemku č.1229/3 o výměře cca v k.ú. Dolní Maxov za 400,- Kč/m2
f) Smlouvu o zřízení VB – služebnosti č. IP – 12 – 4009909/VB/3 na část pozemku č. 2566/1
v k.ú. Antonínov pro firmu ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené na základě plné moci firmou
EMJ s.r.o. Frýdlant za částku 10.000,- Kč
g) Revokace usnesení č. 114/2019 – Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 2224/3
o výměře 362 m2, p.p.č. 2225/2 o výměře 1.018 m2, st.p.č. 590 o výměře 373 m2 se stavbou
č.p. 132 a st.p.č. 602 o výměře 32 m2 s jinou stavbou bez č.p., všechny v k.ú. Antonínov
za částku 1.250.000,- Kč
h) Revokace usnesení č. 106/2019 – Záměr prodeje p.p.č. 2224/3 o výměře 362 m2, p.p.č.
2225/2 o výměře 1.018 m2, st.p.č. 590 o výměře 373 m2 se stavbou č.p. 132 a st.p.č. 602
o výměře 32 m2 s jinou stavbou bez č.p., všechny v k.ú. Antonínov za částku 1.250.000,- Kč
ch) Záměr prodeje pp.p.č. 2224/3 o výměře 270 m2 p.p.č. 2225/2 o výměře 1.018 m2, st.p.č.
590 o výměře 373 m2 se stavbou č.p. 132 a st.p.č. 602 o výměře 32 m2 s jinou stavbou
bez č.p., všechny v k.ú. Antonínov
5. 4. komunitní plán sociálních a navazujících služeb Jablonecka na období 2020 – 2023
a Akční plán na rok 2020
Zastupitelé obce projednali 4. komunitní plán sociálních a navazujících služeb Jablonecka na
období 2020 – 2023 a Akční na rok 2020
6. SDH Josefův Důl
Zastupitelé obce projednali podání žádosti o dotaci pro JSDH na pořízení nového dopravního
automobilu a změnu dotace na pořízení osobních ochranných prostředků z důvodu snížení
výše dotace Libereckého kraje

7. Žádosti
Zastupitelé obce projednali:
a) žádost o přesun čerpání finančního příspěvku pro soubor Iuventus, gaude! z důvodu
nouzového stavu z roku 2020 na akci roku 2021
b) žádost o finanční podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
c) žádost o finanční příspěvek na koupi trampolín na Jumping při ZŠ Josefův Důl
d) žádost majitelů nemovitostí v části Antonínov na vybudování připojení k vodovodnímu
a kanalizačnímu řadu.
8. Informace
a) žádost o pronájem bytu zvláštního určení v Antonínově č.p. 184 – bude provedeno sociální
šetření sociální pracovnicí
b) výměna oplocení pozemku parcelní číslo 111/8 – jedná se o plot u Hasičské zbrojnice, plot
je ztrouchnivělý a bude nahrazen novým dřevěným
c) žádost o prodloužení termínu doplnění smlouvy o dílo na projekt „Obnova místní
komunikace“ – Ing. Slanař informoval, že termín byl prodloužen do 30. 6. 2020

___________________________
Ing. Jiří Slanař
pověřený zastupitel
Ověřovatelé:

___________________________
Olga Ferklová

___________________________
Markéta Počekajlová

Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 18. 5. 2020
S-Souhlas P-Proti Z-Zdržel
S-P-Z
ZO pověřuje:
49/2020 Pana Ing. Jiřího Slanaře vedením zasedání.

6:0:0

ZO schvaluje:
50/2020 Program řádného zasedání.

6:0:0

51/2020 Závěrečný účet Obce Josefův Důl a její příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Josefův Důl za rok 2019 společně se zprávou o výsledcích přezkoumání
hospodaření bez výhrad.

6:0:0

52/2020 Zprávu z přezkoumání hospodaření obce Josefův Důl za rok 2019
jako součást závěrečného účtu Obce Josefův Důl.

6:0:0

53/2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020

6:0:0

54/2020 Záměr prodeje pozemku č. 2289/1 o výměře 632 m2 v k.ú. Antonínov
za 400,- Kč/m2.

6:0:0

55/2020 Záměr prodeje pozemku č. 1417/1 o výměře 471 m2 v k.ú. Dolní Maxov
za 400,- Kč/m2.

6:0:0

56/2020 Záměr prodeje části pozemku č. 295/16 o výměře cca 165 m2 v k.ú. Josefův Důl
za 400,- Kč/m2.
6:0:0
57/2020 Záměr prodeje pozemku č. 1230/2 o výměře 940 m2 v k.ú. Dolní Maxov
za 400,- Kč/m2.

0:6:0

58/2020 Záměr prodeje části pozemku č.1229/3 o výměře cca 300 m
v k.ú. Dolní Maxov
za 400,- Kč/m2.

0:6:0

59/2020 Smlouvu o zřízení VB – služebnosti č. IP – 12 – 4009909/VB/3 na část pozemku
č. 2566/1 v k.ú. Antonínov pro firmu ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené na základě
plné moci firmou EMJ s.r.o. Frýdlant za částku 10.000,- Kč.
6:0:0
60/2020 Záměr prodeje pp.p.č. 2224/3 o výměře 270 m2 dle GP č. 354-12/2020, p.p.č. 2225/2
o výměře 1.018 m2, st.p.č. 590 o výměře 373 m2 se stavbou č.p. 132 a st.p.č. 602 o
výměře 32 m2 s jinou stavbou bez č.p., všechny v k.ú. Antonínov.
6:0:0
61/2020 Podání žádosti o dotaci pro JSDH na pořízení nového dopravního automobilu. 6:0:0
62/2020 Změnu výše dotace na pořízení osobních ochranných prostředků z důvodu snížení
dotace od Libereckého kraje.
6:0:0

63/2020 Přesun čerpání finančního příspěvku pro soubor Iuventus, gaude! z důvodu
nouzového stavu z roku 2020 na akci roku 2021.

6:0:0

64/2020 Finanční podporu provozu Linky bezpečí, z. s. ve výši 5.000,- Kč.

6:0:0

65/2020 Finanční příspěvek na koupi trampolín na Jumping při ZŠ Josefův Důl
ve výši 22.495,- Kč.

6:0:0

66/2020 Oslovení projektanta k zjištění možností vybudování připojení k vodovodnímu
řadu na základě žádosti majitelů nemovitostí v části Antonínov
6:0:0
ZO revokuje:
67/2020 Usnesení č. 114/2019 – Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 2224/3
o výměře 362 m2, p.p.č. 2225/2 o výměře 1.018 m2, st.p.č. 590 o výměře 373 m2
se stavbou č.p. 132 a st.p.č. 602 o výměře 32 m2 s jinou stavbou bez č.p., všechny
v k.ú. Antonínov za částku 1.250.000,- Kč
6:0:0
68/2020 Usnesení č. 106/2019 – Záměr prodeje p.p.č. 2224/3 o výměře 362 m2, p.p.č.
2225/2 o výměře 1.018 m2, st.p.č. 590 o výměře 373 m2 se stavbou č.p. 132
a st.p.č. 602 o výměře 32 m2 s jinou stavbou bez č.p., všechny v k.ú. Antonínov
za částku 1.250.000,- Kč
6:0:0

____________________________
Ing. Jiří Slanař
pověřený zastupitel

Ověřovatelé:
_______________________________
Olga Ferklová

______________________________
Markéta Počekajlová

Příští řádné zasedání 15. 6. 2020 v 18:00 hod. v budově radnice.

Vyvěšeno:

Sejmuto:

