Program řádného zasedání ZO – 16. 11. 2020 v 18:00
zasedání proběhne v budově muzea místní historie Josefův Důl č.p. 210

Přítomni:
Hosté:
Ověřovatelé: Radka Kittelová, Olga Ferklová
Omluveni: Jan Miksa

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

Inventarizace 2020
Rozpočtové opatření č. 3/2020
Výběr firmy na dotaci a určení částky na rekonstrukci silnic
4. Nové webové stránky obce
5. Zpracování projektu na řešení dopravní situace u panelových domů
6. Zapojení podnikatelských subjektů do systému třídění – ceník
7. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů – sazba poplatku
8. Kamerový systém v obci - poptávka
9. GPS do obecních vozidel
10. Nákup tankovací pistole na naftu s měřičem
11. Nákup sypače a radlice s gumou k traktoru
12. Úprava bytu zvl. určení „Pečovatelská služba“ Antonínov 184
13. Pozemky

- prodej ppč. 324/4 v k.ú. Josefův Důl o výměře 640m2
- prodej ppč. 395/17 v k.ú. Josefův Důl o výměře 327m2
- prodej ppč. 1100/5 v k.ú. Dolní Maxov o výměře 398 m2
- směna ppč1992/2 (25m2) za 1957/2 (22m2) a 1457/5 (3m2)ppč. v k.ú. Dolní Maxov
- záměr prodeje ppč. 177/2 a 1092/2 v k.ú. Dolní Maxov

- záměr prodeje ppč. 395/1 v k.ú. Josefův Důl
- záměr prodeje ppč. 386/3 v k.ú. Josefův Důl
- záměr prodeje ppč 2298/1 v k.ú. Antonínov
14. Žádosti

- ZŠ a MŠ Josefův Důl – rekonstrukce jídelny v MŠ, technický stav oken v ZŠ
- žádost o pronájem bytu
- žádost Jizerská o.p.s. o příspěvek z rozpočtu obce na novou kameru na Josefodolské
přehradě pro podporu turistického ruchu
15. Informace

- dotaz MŠ na dotaci na opravu střechy
- dotaz na SKS - změna žlutých kontejnerů z PET na kombinaci PET + plast, ev. Tetra PAK
- přechod programu CODEXIS na novou platformu – zákony pro obce

Příští zasedání ZO v pondělí 14. 12. 2020 od 18:00 hodin v budově radnice

Vyvěšeno:

Sejmuto:

