Zápis z řádného zasedání ZO dne 13. 4. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno v 18,50
hod.
Přítomni: 9
Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková
Ověřovatelé: Petra Slavíková, Petra Přibylová
Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočet obce na rok 2015
3. Smlouva o poskytnutí dotace SFŽP – zateplení MŠ
4. Prodej pozemků – obálková metoda
5. Odměny neuvolněných členů ZO
6. Úvěr KB – spolufinancování dotace
7. Obnova počítačového vybavení obce - audit
8. Čarodějnice 2015
9. Žádosti
10. Pozemky
11. Byty
12. Informace
Zápis:
1. Zahájení a schválení programu
Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.
2 . Rozpočet obce na rok 2015
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet obce na rok 2015. Rozpočet obce Josefův Důl na
rok 2015 byl navržen jako schodkový, s příjmy ve výši 17.163.800,- Kč a výdaji ve výši
19.183.800,- Kč, schodek ve výši 2.020.000,- Kč bude kryt úvěrem na spolufinancování
dotace (zateplení MŠ).
3. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP – zateplení MŠ
ZO projednalo text smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí,
k částečnému krytí nákladů na zateplení MŠ a ZŠ.
4. Prodej pozemků – obálková metoda
Do prodeje pozemků (obálkovou metodou) se přihlásil jeden zájemce a tudíž mu byl pozemek
prodán za základní cenu 400,- Kč/m2.
5. Odměny neuvolněných členů ZO
ZO projednalo odměny členů zastupitelstva obce dle nařízení vlády z 16.3. 2015.
6. Úvěr KB – spolufinancování dotace
ZO projednalo úvěr na spolufinancování akce „Objekt budovy MŠ č.p. 283 – Josefův Důl“
ve výši 2.020.000,- Kč.
7. Obnova počítačového vybavení obce – audit
ZO projednalo financování obnovy počítačové sítě obecního úřadu ve výši 50.000,- Kč.

8. Čarodějnice 2015
ZO projednalo financování a organizaci „Čarodějnice 2015“.
9. Žádosti
a) DS J.K. Tyl Josefův Důl – žádost o finanční příspěvek na divadelní přehlídku „Josefodolské
divadelní jaro 2015“
b) DS J.K. Tyl Josefův Důl – žádost o zajištění hasičského dozoru během konání
„Josefodolského divadelního jara 2015“
c) Karel Zeman – žádost o přidělení bytu v DPS
10. Pozemky
a) ZO projednalo na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 2211/2 v k.ú. Antonínov o
výměře 1.121 m2 za 448.400,- Kč panu Bc. Tomáši Bartuškovi
b) ZO projednalo na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 660/4 v k.ú. Josefův Důl u
Jablonce n.N. o výměře 36 m2 za 14.400,- Kč manželům Kubelkovým
c) ZO projednalo zřízení věcného břemene na část p.p.č. 1988 o výměře 67 m2 a v délce v ose
břemene 33,5 m dle GP č. 397-29/2015 (položení kanalizačního potrubí) manželům
Kramárovým
11. Byty
Nebylo nic k projednání.
12. Informace
a) Jan Miksa – zpracovává se vyhláška o čipování psů
b) Jan Miksa – informace o schválení dotace pro Mikroregion Tanvaldsko (kompostéry)
c) Markéta Počekajlová - 30.4. 2015 – „Den otevřeních dveří v ZŠ“
d) Markéta Počekajlová – žádost o podání informací týkajících se zateplení ZŠ a MŠ – bude
řešeno se zástupci provádějící firmy
e) Ing. J. Poledňák – dotaz na plán personálního zajištění nové zimní sezóny
f) Radka Kittelová – dotaz na rekonstrukci silnice Karlov – Antonínov
g) Radka Kittelová – Česká pošta nabízí pronájem bytu na místní poště
h) Radka Kittelová – dotaz na řešení platebního výměru na odvod za porušení rozpočtové
kázně v souvislosti s dotací na opravu povodní poškozených komunikací v r. 2012 –
zodpověděl pan Miksa – byla zaslána žádost o prominutí odvodu na Ministerstvo pro místní
rozvoj

____________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

____________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé :

________________________
Petra Slavíková

_________________________
Petra Přibylová

Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 13. 4. 2015
S-Souhlas P - Proti Z - Zdržel
S-P-Z
ZO schvaluje:
47/2015 Program řádného zasedání
48/2015 Rozpočet obce Josefův Důl na rok 2015 jako schodkový, s příjmy ve výši
17.163.800,- Kč a výdaji ve výši 19.183.800,- Kč, schodek ve výši
2.020.000,- Kč bude kryt úvěrem na spolufinancování dotace.
49/2015 Smlouvu č. 14205573 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci
„Objekt budovy MŠ č.p. 283 – Josefův Důl“.
50/2015 Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 349/5 v k.ú. Josefův Důl
u Jablonce n.N. o výměře 1.543 m2 za 617.200,- Kč paní Petře Dlouhé.
51/2015 Odměny členů zastupitelstva obce dle nařízení vlády z 16.3. 2015 s platností
od 14. 4. 2015 v max. výši – příloha č. 1
52/2015 Úvěr na spolufinancování akce „Objekt budovy MŠ č.p. 283 – Josefův Důl“
ve výši 2.020.000,- Kč od KB a.s.
53/2015 Financování obnovy počítačové sítě obecního úřadu ve výši 50.000,- Kč.
54/2015 Pořádání „Čarodějnice 2015“ – ohňostroj a hudba ve výši 20.000,- Kč.
55/2015 Finanční příspěvek na pořádání divadelní přehlídky „Josefodolské divadelní
jaro 2015“ ve výši 30.000,- Kč
56/2015 Zřízení věcného břemene na části p.p.č. 1988 o výměře 67 m2 a v délce v ose
břemene 33,5 m dle GP č. 397-29/2015 (položení kanalizačního potrubí)
manželům Kramárovým
57/2015 Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 2211/2 v k.ú. Antonínov
o výměře 1.121 m2 za 448.400,- Kč panu Bc. Tomáši Bartuškovi.
58/2015 Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 660/4 v k.ú. Josefův Důl
u Jablonce n.N. o výměře 36 m2 za 14.400,- Kč manželům Kubelkovým

____________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta
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____________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé :
________________________
Petra Slavíková

__________________________
Petra Přibylová

Příští řádné zasedání 11. 5. 2015 v 18:00 hod. v budově radnice.
Vyvěšeno :
Sejmuto :

Příloha č. 1

