Zápis z řádného zasedání ZO dne 8.12. 2014, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno v 19,00 hod

Přítomni : 8
Hosté : Mgr. Josef Kozlovský
Ověřovatelé : Radka Kittelová, Roman Šťastný
Omluveni : Ing. Miloš Rydval
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení a schválení programu
Pravidla rozpočtového provizoria
Rozpočtové opatření 4/2014
Stanovení výše odvodu nespotřebovaného příspěvku na provozní náklady ZŠ
a MŠ za rok 2014
Žádosti
Byty – odpis pohledávek
Pozemky
Informace

Zápis:
1. Zahájení a schválení programu
Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.
2. Pravidla rozpočtového provizoria
ZO projednalo pravidla rozpočtového provizoria na r. 2015. Do schválení rozpočtu bude obec
hospodařit měsíčně s 1/12 rozpočtu roku 2014.
3. Rozpočtové opatření 4/2014
ZO projednalo rozpočtové opatření č. 4/2014 (viz příloha č. 1)
4. Stanovení výše odvodu nespotřebovaného příspěvku na provozní náklady ZŠ
a MŠ za rok 2014
ZO projednalo udělení plné moci starostovi obce ke stanovení přesné částky odvodu
nespotřebované výše příspěvku na provozní náklady ZŠ a MŠ na rok 2014.
5. Žádosti
- EMJ s.r.o. – žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu – přípojka NN pro objekt na st.pč. 335 a její částečné umístění do
pozemku ve vlastnictví obce Josefův Důl na p.p.č. 1991/1 v k.ú. Karlov pro ČEZ Distribuce ,
a.s.

6. Byty – odpis pohledávek
ZO projednalo návrh firmy Tabys s.r.o. na odpis nedobytných pohledávek nájemného bytů od
občanů zemřelých a nezvěstných.
7. Pozemky
ZO projednalo záměr prodeje části p.p.č. 1814/1 k.ú. Karlov dle GP č. 184-49/2014.
8. Informace
- p. Miksa – informace o povinnosti obce umístit v DPS měřiče na teplo v jednotlivých
bytech
- informace o jednání na MM Jablonec n.N. ohledně územního plánu obce
- informace o povinnosti obce umožnit likvidaci bioodpadu od 1.1. 2015
- M. Počekajlová – proběhlo adventní setkání za výrazné podpory SDH Josefův Důl
a Mikulášská besídka
- R. Šťastný – informace o průběhu realizace akce zateplení MŠ – 15.12. 2014 proběhne
neveřejné výběrové řízení vedené firmou GRANT ELITE s.r.o.
- MUDr. Karel Stuchlík – dotaz na možnost umístění kontejneru na elektroodpad – sběr
elektroodpadu je zatím řešen odevzdáváním elektroodpadu do MŠ, ZŠ nebo obecním
úřadě
- MUDr. Karel Stuchlík – v r. 2015 se uskuteční 25. ročník Josefodolského divadelního
jara a uplyne 70 let od založení divadelního spolku J.K. Tyl

Příští řádné zasedání 12. 1. 2015 v 18:00 hod. v budově radnice.

____________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

____________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé :
________________________
Radka Kittelová

__________________________
Roman Šťastný

Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 8. 12. 2014
S-Souhlas P - Proti Z - Zdržel
S-P-Z
ZO schvaluje:
125/2014 Program řádného zasedání

8:0:0

126/2014 Do doby schválení řádného rozpočtu obce Josefův Důl na rok 2015 bude obec
měsíčně hospodařit s prostředky ve výši 1/12 rozpočtu roku 2014, výdaje budou
uskutečňovány pouze v rámci mandatorních výdajů a již uzavřených smluvních vztahů bez
investic.
8:0:0
127/2014 Rozpočtové opatření č. 4/2014 (viz příloha)

8:0:0

128/2014 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu – přípojka NN pro objekt na st.pč. 335 a její částečné umístění do pozemku ve
vlastnictví obce Josefův Důl na p.p.č. 1991/1 v k.ú. Karlov pro ČEZ Distribuce , a.s.
8:0:0
129/2014 Odpis nedobytných pohledávek nájemného bytových a nebytových prostor od
občanů zemřelých a nezvěstných v částce 173.323,20 Kč.
8:0:0
130/2014 Záměr prodeje p.p.č. 1814/4 oddělené z p.p.č. 1814/1 v k.ú. Karlov dle
GP č. 184-49/2014 za 400,- Kč/m2

8:0:0

ZO zmocňuje :
131/2014 Starostu obce ke stanovení přesné částky odvodu nespotřebované výše
příspěvku na provozní náklady ZŠ a MŠ na rok 2014. Částka bude známa do 31.12.2014.
8:0:0

____________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

____________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé :
________________________
Radka Kittelová

__________________________
Roman Šťastný

