Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.
Přítomni: 9
Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová
Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová
Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Územní plán obce
3. Závěrečný účet obce za rok 2014 společně se zprávou z přezkoumání hospodaření
za rok 2014
4. Soustava závazných ukazatelů hospodaření příspěvkové organizace na rok 2015
5. Schválení roční závěrky obce za rok 2014
6. Schválení roční závěrky ZŠ a MŠ za rok 2014
7. Převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ z roku 2014 do rezervního fondu
8. Zvýšení pokladního limitu ZŠ
9. Směnná smlouva s Městem Hodkovice n. M.
10. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2015 k trvalému označování psů mikročipy a vedení
evidence jejich chovatelů.
11. Žádosti
12. Pozemky
13. Byty
14. Informace
Zápis:
1. Zahájení a schválení programu
Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.
2. Územní plán obce
Zastupitelstvo obce projednalo předložený materiál ke zprávě pořizovatele o dalším postupu
pořizování Územního plánu Josefův Důl.
3. Závěrečný účet obce za rok 2014 společně se zprávou z přezkoumání hospodaření
za rok 2014
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2014 společně se zprávou
z přezkoumání hospodaření za rok 2014.
4. Soustava závazných ukazatelů hospodaření příspěvkové organizace na rok 2015
Zastupitelstvo obce projednalo soustavu závazných ukazatelů hospodaření příspěvkové
organizace na rok 2015.

5. Schválení roční závěrky obce za rok 2014
Zastupitelstvo obce projednalo roční závěrku obce k 31. 12. 2014.
6. Schválení roční závěrky ZŠ a MŠ za rok 2014
Zastupitelstvo obce projednalo roční účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Josefův Důl k 31. 12. 2014.
7. Převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ z roku 2014 do rezervního fondu
Zastupitelstvo obce projednalo převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ za rok 2014 ve výši
88.284,98 Kč do rezervního fondu.
8. Zvýšení pokladního limitu ZŠ
Zastupitelstvo obce projednalo zvýšení pokladního limitu ZŠ na 60.000,- Kč.
9. Směnná smlouva s Městem Hodkovice n. M.
Zastupitelstvo obce projednalo směnnou smlouvu s Městem Hodkovice n. M. Město
Hodkovice n. M. nabídlo obci Josefův Důl hasičské cisternové vozidlo Škoda CAS 25.
výměnou za kalové čerpadlo (pořízeno v 4/2015).
10. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2015 k trvalému označování psů mikročipy
a vedení evidence jejich chovatelů.
Zastupitelstvo obce projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 k trvalému označování
psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů.
11. Žádosti
Leoš Németh – žádost o půjčku z FRB na výměnu střešní krytiny na č. p. 88.
Milan Engel – žádost o finanční příspěvek na motorový sport Enduro a ENDURO SPRINT.
TJ Jiskra Josefův Důl – žádost o finanční příspěvek na zajištění provozu sportovních zařízení
a na letní soustředění lyžařského oddílu.
Jan Úředníček – žádost o finanční příspěvek na pořádání závodů automobilových
a motocyklových veteránů: 12. ročníku „Okolo Elišky“ – 11. 7. 2015.
Milan Sedlák – žádost o pronájem obecního bytu v Josefově Dole.
12. Pozemky
a) EMJ s.r.o., Frýdlant - žádost o zřízení věcného břemene – Smlouva o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení VB – služebnosti a smlouva provést stavbu č. IP-124005569/VB/3-JN,
Josefův Důl, Antonínov p.p.č. 2310/1 kNN.
b) Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje st.p.č. 247/2 v k.ú. Josefův Důl o výměře
25 m2 za 10.000,- Kč.

13. Byty
Milan Sedlák – žádost o pronájem obecního bytu v Josefově Dole.
14. Informace
a) Jan Miksa – informace o návrhu nového jízdního řádu ČD – současný stav vyhovuje, návrh
obce přidat večerní spoje v pátek a v sobotu.
b) Jan Miksa – v rámci rekonstrukce MŠ a ZŠ Josefův Důl bude provedena oprava kanalizace
a osvětlení, která je plně kryta rozpočtem obce na opravy hmotného majetku.
c) Jan Miksa – uskutečnil se fotbalový turnaj žáků 17. 5. 2015.
d) Jan Miksa – uskutečnil se běžecký závod žáků a dorostu v polské Wleni 17. 5. 2015.
e) Jan Miksa – v obci Josefův Důl proběhlo natáčení televizního pořadu Cyklotoulky.
f) Markéta Počekajlová – proběhlo JDJ 2015 – nominován na národní přehlídku do Vysokého
nad Jizerou byl DS z Vysokého n. J. a doporučen na tuto přehlídku byl DS z Josefova Dolu
g) Ing. Poledňák – potřeba umístění klece na odpadky v zadním Josefově Dole za Harmanošovými
h) Radka Kittelová – upozornění na špatný stav oplocení hřbitova na Karlově.
i) Radka Kittelová – požádala o podporu pobočky České pošty v Josefově Dole nákupem
kancelářských potřeb (obálky, známky …..).
j) Radka Kittelová – úspěšně proběhly „Čarodejnice 2015“.
k) Radka Kittelová, MUDr. Karel Stuchlík – upozornění na nevzhledný stav technického
dvora za obecním úřadem.

____________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

____________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé :

________________________
Ing. Jaromír Poledňák

_________________________
Markéta Počekajlová

Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 18. 5. 2015
S-Souhlas P - Proti Z - Zdržel
S-P-Z
ZO schvaluje:
59/2015 Program řádného zasedání

9:0:0

60/2015 Zastupitelstvo obce Josefův Důl projednalo předložený materiál
a v souladu se zněním § 56 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů bere na vědomí zprávu pořizovatele o dalším postupu
pořizování Územního plánu Josefův Důl.

9:0:0

61/2015 Závěrečný účet obce za rok 2014 společně se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 se závěrem „bez výhrad“.

9:0:0

62/2015 Soustavu závazných ukazatelů hospodaření příspěvkové organizace
na rok 2015.

8:0:1

63/2015 Na základě ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. O obcích v platném znění
účetní závěrku obce Josefův Důl sestavenou k rozvahovému dni,
tj. k 31.12. 2014

9:0:0

64/2015 Na základě ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. O obcích v platném znění
účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Josefův Důl
sestavenou k rozvahovému dni, tj. k 31. 12. 2014.

8:0:1

65/2015 Převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ z roku 2014 ve výši 88.284,98 Kč
do rezervního fondu.

9:0:0

66/2015 Pokladní limit ZŠ ve výši 60.000,- Kč.

9:0:0

67/2015 Směnnou smlouvu mezi Obcí Josefův Důl a Městem Hodkovice nad Mohelkou.
9:0:0
68/2015 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 k trvalému označování psů mikročipy
a vedení evidence jejich chovatelů.

8:0:1

69/2015 Půjčku z fondu rozvoje bylení panu Leoši Némethovi na výměnu střešní krytiny
na domě č.p. 88 v Dolním Maxově ve výši 50.000,- Kč.
9:0:0
70/2015 Individuální účelovou dotaci ve výši 10.000,- Kč na na motorový sport Enduro
a ENDURO SPRINT panu Milanu Engelovi.
9:0:0

71/2015 Individuální účelovou dotaci na provoz sportovních zařízení TJ Jiskra Josefův Důl
v částce 15.000,- Kč a na letní tábory pořádané lyžařským oddílem
ve výši 6.000,- Kč.
9:0:0
72/2015 Individuální účelovou dotaci panu Janu Úředníčkovi na pořádání závodů
automobilových a motocyklových veteránů 12. ročníku „Okolo Elišky“
ve výši 15.000,- Kč.

9:0:0

73/2015 Pronájem obecního bytu v Josefově Dole v č.p. 316 panu Milanu Sedlákovi.
8:0:1
74/2015 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB – služebnosti
a smlouvu provést stavbu č. IP-124005569/VB/3-JN, Josefův Důl,
Antonínov p.p.č. 2310/1 kNN

9:0:0

75/2015 Záměr prodeje st.p.č. 247/2 v k.ú. Josefův Důl o výměře 25 m2 za 10.000 Kč.
9:0:0
76/2015 Připomínky k přípravě nového jízdního řádu ČD.

____________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

9:0:0

____________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé :

________________________
Ing. Jaromír Poledňák

__________________________
Markéta Počekajlová

Příští řádné zasedání proběhne 13. 7. 2015 v 18:00 hod. v budově radnice.
Vyvěšeno :
Sejmuto :

