Zápis z řádného zasedání ZO dne 19. 11. 2014, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno v 19,00 hod

Přítomni : 8
Hosté : Mgr. Josef Kozlovský
Ověřovatelé : Petra Slavíková, Ing. Miloš Rydval
Nepřítomni: Roman Šťastný
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení a schválení programu
Příkaz starosty č. 1/2014 k provedení inventur
Plán inventarizačních prací
Stanovení členů komisí zastupitelstva
Odměňování předsedů komisí při souběhu funkcí
Obecně závazné vyhlášky
Rozpočtové opatření č. 3/2014
Určení zástupce pro jednání o územním plánu obce
Žádost o příspěvek Sdružení CR Jizerky
Žádost o příspěvek na údržbu lyžařských stop SKP Jablonec
Informace
- Oprava hasičského vozidla – viz. Rozpočtové opatření č. 3

Zápis:
1. Zahájení a schválení programu
Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.
2. Příkaz starosty č. 1/2014 k provedení inventur
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, §29 a 30 starosta obce
nařídil provedení řádné dokladové a fyzické inventarizace majetku a závazků Obce Josefův
Důl k 31.12. 2014.
3. Plán inventarizačních prací
Provedení inventarizace zajistí inventarizační komise (dle příkazu starosty č. 1) a dle plánu
inventarizačních prací.
4. Stanovení členů komisí zastupitelstva
ZO projednalo členy jednotlivých komisí dle návrhů jejich předsedů :
Sociální Ivana Urbánková, Lucia Franková
Cestovního ruchu a sportu - Ing. Jaroslav Morávek, Uršula Miksová, Aranka Rosíková
Kultury a školství Gabriela Tahalová, Jana Podrazká
Životního prostředí Jan Miksa, Renata Skrbková
Výstavby Jan Miksa, Renata Skrbková
Dopravy a míst. hosp. Bedřich Kramár st., Ing. Jaroslav Morávek

5. Odměňování předsedů komisí při souběhu funkcí
Starosta navrhl vyplácení odměn předsedů komisí s platností od 10.11. 2014 (viz usn. č.
103/2014) za každou jednotlivou komisi nebo výbor .
6. Obecně závazné vyhlášky
ZO projednalo obecně závazné vyhlášky :
OZV č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV č. 3/2014, o místním poplatku ze psů
OZV č. 4/2014, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
OZV č. 5/2014, o místním poplatku z ubytovací kapacity
7. Rozpočtové opatření č. 3/2014
ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 3/2014 (viz příloha).
8. Určení zástupce pro jednání o územním plánu obce
ZO projednalo určeného zastupitele pro spolupráci s oddělením územního plánování
Magistrátu města Jablonec n.N. v oblasti územně plánovací činnosti a navrhlo pana Jana
Miksu.
9. Žádost o příspěvek Sdružení CR Jizerky
ZO projednalo žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost Sdružení CR Jizerky na r.
2014. Finanční podpora je především směrována na provoz Jizerky card, Skibus, informační
systém Hidayinfo a webový portál www.jizerske-hory.cz.
10. Žádost o příspěvek na údržbu lyžařských stop SKP Jablonec
ZO navýšilo příspěvek SKP Kornspitz Jablonec n.N. na úpravu lyžařských stop na výši
poskytnutou v roce 2013.
11. Informace
- Oprava hasičského vozidla – viz Rozpočtové opatření č. 3.
- V rámci projektu „Místa s tradicí“ Mikroregionu Tanvaldsko bude v obci umístěn
informační panel.
- M. Počekajlová upozornila na otevírací dobu Muzea v prosinci a informovala o
kulturních akcích, plánovaných na prosinec 2014.
- Starosta informoval o připravované rekonstrukci interiéru kapličky na Karlově
- R. Kittelová – dotaz na webové stránky obce a vedení kroniky obce.
- MUDr. K. Stuchlík – informace o jednání se spolumajitelkou pozemků podél
komunikace v Antonínově ohledně naveženého materiálu.

____________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

____________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé :
________________________
Petra Slavíková

__________________________
Ing. Miloš Rydval

Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 19.11. 2014
S-Souhlas P - Proti Z - Zdržel
S-P-Z
ZO schvaluje:
112/2014 Program řádného zasedání
113/2014 Příkaz starosty č. 1/2014 k provedení inventur (viz příloha č. 1)
114/2014 Plán inventarizačních prací (viz příloha č. 2)
115/2014 Členy komisí
Sociální Ivana Urbánková, Lucia Franková
Cestovního ruchu a sportu - Ing. Jaroslav Morávek, Uršula Miksová, Aranka Rosíková
Kultury a školství Gabriela Tahalová, Jana Podrazká
Životního prostředí Jan Miksa, Renata Skrbková
Výstavby Jan Miksa, Renata Skrbková
Dopravy a míst. hosp. Bedřich Kramár st., Ing. Jaroslav Morávek

8:0:0
8:0:0
8:0:0

8:0:0

116/2014 Vyplácení odměn předsedů komisí za každou jednotlivou komisi nebo výbor při
souběhu funkcí a to od 10. 11. 2014.
7:0:1
117/2014 OZV č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8:0:0
118/2014 OZV č. 3/2014, o místním poplatku ze psů
8:0:0
119/2014 OZV č. 4/2014, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
8:0:0
120/2014 OZV č. 5/2014, o místní poplatku z ubytovací kapacity
8:0:0
121/2014 Rozpočtové opatření č. 3/2014 (viz příloha)
5:0:3
122/2014 Finanční příspěvek na činnost Sdružení CR Jizerky ve výši 15.000,- Kč.
8:0:0
123/2014 Navýšení finančního příspěvku pro SKP Kornspitz Jablonec n.N. o 5.000 Kč
na výši příspěvku v r. 2013.
8:0:0
ZO určuje :
124/2014 pro kontakt s oddělením územního plánování při MM Jablonec nad Nisou ve věci
projednávání územně plánovací dokumentace obce Josefův Důl pan Jana Miksu.
8:0:0

____________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

____________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé :
________________________
Petra Slavíková

__________________________
Ing. Miloš Rydval

