Zápis z řádného zasedání ZO dne 13. 2. 2017, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 18,45 hod
Přítomni:
Hosté:

7
Jan Blaško, Ilona Janušková, Ing. Jaroslav Morávek, Slavomíra Vacardová,
Mgr. Josef Kozlovský, Bedřich Kramár st.
Omluveni: Roman Šťastný, Petra Slavíková
Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Petra Přibylová
Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Zajištění dopravní obslužnosti – otočka u kasáren
3. Nákup knih do obecní knihovny na rok 2017
4. Žádosti
5. Pozemky
6. Byty
7. Informace
1. Zahájení a schválení programu
Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.
2. Zajištění dopravní obslužnosti – otočka u kasáren
Zastupitelé projednali problematiku zajištění dopravní obslužnosti k č.p. 146 – 147
v k.ú. Dolní Maxov, v souvislosti s řešením ochrany vodního náhonu vedoucím
na obecním pozemku k MVE k č.p. 150 pod obecní komunikací.
3. Nákup knih do obecní knihovny na rok 2017
Zastupitelstvo obce projednalo výši příspěvku na nákup knih do obecní knihovny
na rok 2017.
4. Žádosti
a) SKP Kornspitz Jablonec nad Nisou – žádost o poskytnutí finančního příspěvku
na úpravu lyžařských běžeckých stop z Jablonce n.N. na Hrabětice s odbočkami
na Horní Maxov (k Hotelu Maxov) a do Josefova Dolu na lyžařský stadion.
b) Projizerky o.s. Jablonec n.N. - žádost o finanční příspěvek, který bude použit
na akce „Ukliďme Jizerské hory 2017“, „Den Dravců 2017“, exkurze po vodních
dílech v Jizerských horách a na podobné akce.
c) Spolek Centrum AURA Josefův Důl – žádost o finanční příspěvek na provoz
rodinného centra v roce 2017 ve výši 20.000,- Kč.
5. Pozemky
a) Zastupitelstvo obce projednalo prodej st. p.č. 247/2 v k.ú. Josefův Důl o výměře
25m2 panu Václavu Vackovi za cenu 10.000,- Kč (400,- Kč/1m2) včetně zbořeniště
bývalé kolny.
b) František Vršecký – žádost o zřízení věcného břemene (uložení tlakového
přivaděče) na základě Smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 13. 8. 2002 s bývalými
majiteli MVE (M. Mašek, Z. Seifert) a obcí Josefův Důl na p.p.č. 53/3 a 49/4 v k.ú.
Josefův Důl.
6. Byty
Božena Stehlíková - žádost o přidělení bytu v DPS.

7. Informace
Jan Miksa – informace: 17. 2. - 70. výročí úmrtí Gustava Leutelta – obec položí
k pomníku vedle muzea věnec
- 18. 2. - se v kulturním sále uskuteční dětský karneval
- informace o nákupu uvítacích plechových cedulí s obecním znakem
dle nabídky, které budou umístěny na vjezdy do obce Josefův Důl
Ing. M. Rydval – upozornění na špatný technický stav sloupů veřejného osvětlení
v Antonínově (nad č.p. 21) a návrh na jejich výměnu
Ing. Jaromír Poledňák - tlumočil prosbu p. Brože o rozšíření cesty při zimní údržbě
(pod domem)
MUDr. K. Stuchlík - informace o probíhajícím zpracování strategického plánu rozvoje
obce

____________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

___________________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé:

___________________________
Ing. Miloš Rydval

___________________________
Petra Přibylová

Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 13. 2. 2017
S-Souhlas P - Proti Z - Zdržel
S-P-Z
ZO schvaluje:
10/2017 Program řádného zasedání.
11/2017 Zpracování posudku nosnosti komunikace před domy č.p. 146 – 147
v k.ú. Dolní Maxov (nad náhonem k MVE). Dle výsledku posudku
bude obec postupovat k zabezpečení komunikace s ohledem na ochranu
a možné poškození náhonu.

7:0:0

7:0:0

12/2017 Příspěvek ve výši 20.000,- Kč na nákup knih do obecní knihovny na r. 2017. 7:0:0
13/2017 Finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč SKP Kornspitz Jablonec nad Nisou.
Příspěvek bude použit na úpravu lyžařských běžeckých stop z Jablonce n.N.
na Hrabětice s odbočkami na Horní Maxov (k Hotelu Maxov) a do Josefova Dolu
na lyžařský stadion.
7:0:0
14/2017 Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na činnost Projizerky o.s.,
Jablonec n. N. bude použit na akce „Ukliďme Jizerské hory 2017“,
„Den Dravců 2017“, exkurze po vodních dílech v Jizerský horách
a na podobné akce.
7:0:0
15/2017 Finanční příspěvek pro Spolek Centrum AURA Josefův Důl na provoz
rodinného centra v roce 2017 ve výši 20.000,- Kč.
5:0:2
16/2017 Prodej st. p.č. 247/2 v k.ú. Josefův Důl o výměře 25 m2 panu Václavu
Vackovi za cenu 10.000,- Kč (400,- Kč/1m2) včetně zbořeniště bývalé kolny.
7:0:0
17/2017 Zřízení věcného břemene na uložení tlakového přivaděče vody pro MVE
(na p.p.č. 50/4) dle GP č. 345 – 98A/2002 za předpokladu zachování plnění
požární nádrže vodou z přivaděče MVE. Toto zařízení bude sloužit po dobu
životnosti MVE a obec bude mít přístup k ovládání plnění vodou. Po případném
ukončení provozu MVE bude odběrný objekt i nadále sloužit k plnění nádrže.
Věcné břemeno tlakového přivaděče se zřizuje na obecních pozemcích
č. 49/4 a 53/3 k.ú. Josefův Důl za jednorázovou cenu 2.000,- Kč.
7:0:0
18/2017 Přidělení bytu v DPS paní Boženě Stehlíkové.
7:0:0

_______________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

____________________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé:
_______________________________
Ing. Miloš Rydval

____________________________
Petra Přibylová

Příští řádné zasedání 13. 3. 2017 v 18:00 hod. v budově radnice.
Vyvěšeno: 21. 2. 2017

Sejmuto:

