Zápis z mimořádného zasedání ZO dne 8. 7. 2020, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19:15 hod.
Přítomni:
8
Ověřovatelé: Ing. Jiří Slanař, Olga Ferklová
Omluveni: Jan Miksa
Hosté:
dle prezenční listiny
Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Pozemky
a) Projednání prodeje p.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
b) Revokace usnesení č. 34/2020
c) Záměr prodeje ppč. 1183/12 o výměře 381 m2 v k.ú. Dolní Maxov
d) Na základě zveřejněného záměru prodej části ppč. 1821/1 v k.ú. Karlov
e) Žádost o bezúplatný převod ppč. 2566/2, 2384/2, 2382/3 a 2383/2 v k.ú. Antonínov.
3. Žádosti
- žádost spolku Centrum Aura o příspěvek na výlet do Mirákula v srpnu 2020
4. Informace + různé
- Mikroregion Tanvaldsko
- JDJ 2020
- Dětský den 29.8. 2020
- Příprava rekonstrukce MK Antonínov
Zápis:
1. Zahájení a schválení programu
Místostarosta obce přivítal zastupitele obce a hosty, a zahájil zasedání.
2. Pozemky
a) Zastupitelstvo obce projednalo znalecký posudek na p.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. Způsob prodeje bude stanoven po konzultaci s právním zástupcem
Obce. Obvyklá cena nemovitostí dle znaleckého posudku činí 1.860.000,- Kč.
b) Vzhledem k chybě, která se vyskytla v parcelním čísle v usnesení č. 34/2020
projednalo zastupitelstvo obce revokaci tohoto usnesení.
c) Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje p.p.č. 1183/12 v k.ú. Dolní Maxov
o výměře 381 m2
d) Na základě zveřejněného záměru projednalo zastupitelstvo obce prodej
p.p.č. 1821/8 o výměře 53 m2 v k.ú. Karlov, oddělené z p.p.č. 1821/1
dle GP č. 206-6/2020 manželům P. za cenu 21.200,- Kč.
e) Zastupitelstvo obce projednalo podání žádosti o bezúplatný převod
p.p.č. 2566/2, 2384/2, 2382/3 a 2383/2 v k.ú. Antonínov od Lesů ČR, st.p.
– na uvedených parcelách se nachází místní komunikace.
3. Žádosti
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o finanční příspěvek na úhradu autobusu na výlet
pořádaný spolkem Centrum Aura do zábavního parku Mirákulum.

4. Informace + různé
- MUDr. Karel Stuchlík informoval zastupitelstvo obce o výsledku účetní uzávěrky
Mikroregionu Tanvaldsko za rok 2019 sestavenou k 31.12. 2019, včetně výsledku
hospodaření za účetní období 2019 a o závěrečném účtu DSO Mikroregionu Tanvaldska za
rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2019.
- MUDr. Karel Stuchlík – informace o proběhlém JDJ 2020
- Markéta Počekajlová - 29.8. 2020 proběhne akce pro děti „Rozloučení
s prázdninami
- Ing. Jiří Slanař - v současné době probíhají přípravy rekonstrukce místní komunikace
v Antonínově, firma bude vyzvána k převzetí staveniště.

___________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta
Ověřovatelé:

___________________________
Olga Ferklová

___________________________
Ing. Jiří Slanař

Usnesení z mimořádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 8. 7. 2020
S-Souhlas P-Proti Z-Zdržel
S-P-Z
ZO schvaluje:
84/2020 Program řádného zasedání.

8:0:0

85/2020 Záměr prodeje p.p.č. 1183/12 o výměře 381 m2 v k.ú. Dolní Maxov.

8:0:0

86/2020 Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 1821/8 o výměře 53 m2
v k.ú. Karlov, oddělené z p.p.č. 1821/1 dle GP č. 206-6/2020 manželům
P. za cenu 21.200,- Kč.

8:0:0

87/2020 Koupi nebo bezplatný převod p.p.č. 2566/2, 2384/2, 2382/3 a 2383/2
v k.ú. Antonínov od Lesů ČR, st.p.
88/2020 Uhrazení faktury za dopravné autobusem na výlet do Mirákula, který pořádá
spolek Centrum Aura Josefův Důl.
8:0:0
ZO revokuje:
89/2020 Usnesení č. 34/2020 ze dne 20. 4. 2020 z důvodu chybného uvedení
čísla parcely.

8:0:0

____________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta
Ověřovatelé:

_______________________________
Olga Ferklová

Vyvěšeno: 17. 7. 2020

_________________________
Ing. Jiří Slanař

Sejmuto:

