Zápis z řádného zasedání ZO dne 20. 3. 2017, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19,15 hod
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Neomluveni:
Ověřovatelé:

6
Mgr. Josef Kozlovský, Bedřich Kramár st.
Petra Slavíková, Petra Přibylová
Roman Šťastný
Markéta Počekajlová, Radka Kittelová

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Žádost o dotaci na opravu místních komunikací a vyčlenění finančních prostředků
na vlastní podíl žadatele
3. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ pro období 2017-2019
4. Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2017
5. Závazné ukazatele hospodaření ZŠ a MŠ na rok 2017
6. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ za rok 2016 do fondů
7. Závěrečný účet obce za rok 2016 společně se zprávou z přezkoumání hospodaření
za rok 2016
8. Rozpočtové opatření č. 1/2017
9. Žádosti
10. Pozemky
11. Byty
12. Informace

1. Zahájení a schválení programu
Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.
2. Žádost o dotaci na opravu místních komunikací a vyčlenění finančních prostředků
na vlastní podíl žadatele
Zastupitelstvo obce projednalo podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací
a vyčlenění finančních prostředků na vlastní podíl obce. V připravovaném strategickém
plánu obce jsou upřednostňovány rekonstrukce komunikací, zeleň a budovy obce.
3. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ pro období 2017-2019
Zastupitelstvo obce projednalo Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ pro období 2017 –
2019 předložený ředitelem školy Mgr. Davidem Mánkem.
4. Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2017
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2017.
5. Závazné ukazatele hospodaření ZŠ a MŠ na rok 2017
Zastupitelstvo obce projednalo Soustavu závazných ukazatelů plánu výnosů a nákladů
příspěvkové organizace na rok 2017 .
6. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ za rok 2016 do fondů
Zastupitelstvo obce projednalo žádost ZŠ a MŠ o přesun hospodářského výsledku za rok
2016 do rezervního fondu.

7. Závěrečný účet obce za rok 2016 společně se zprávou z přezkoumání hospodaření
za rok 2016
Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce za rok 2016 společně se zprávou
z přezkoumání hospodaření za rok 2016
8. Rozpočtové opatření č. 1/2017
Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 1/2017.
9. Žádosti
a) TJ Jiskra Josefův Důl – žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění provozu
sportovních zařízení (proplacení elektrické energie a vodného za 1. pol. 2017).
b) Hospic Sv. Zdislavy, Liberec - žádost o finanční příspěvek v podobě daru v rámci
systému financování hospice tj. 5 Kč/obyvatel na rok 2017.
10. Pozemky
a) Zastupitelstvo obce projednalo žádost firmy ARANEA NETWORK, Praha 4 o uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti na akci č. 11010-054857 M_BTA_Jablonec_JNDUL_OK
(p.p.č. 1945/6 a st.p.č. 478 k.ú. Dolní Maxov) – stavbu podzemního komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě pro firmu Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se
sídlem 130 00 Praha 3, Olšanská 2681/6.
b) Zastupitelstvo obce projednalo žádost firmy GridServices, s.r.o., Brno o uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene č. sml. 9900084765/2/2017 na plynovou přípojku
pro č.ev. 311 na p.p.č. 1939/2 (místní komunikace) v k.ú. Dolní Maxov pro firmu
GasNet, s.r.o. se sídlem 400 01 Ústí nad Labem, Klíšská 940/96
c) Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje části pozemku č. 395/1 (cca 17 m 2) v k.ú.
Josefův Důl za cenu 6.800,- Kč ( 400,- Kč/1m2).
11. Byty
Nebylo nic k projednání.
12. Informace
Jan Miksa - informace o plánovaných rekonstrukcích a využití objektů bývalé pily,
kamenické hutě a školy v přírodě v zadním Josefově Dole
Jan Miksa – informace o letošní rekonstrukci silnice na Karlov
Ing. J. Poledňák – konstatování slušné úrovně zimní údržby místních komunikací
– návrh zakoupení nového traktoru
Radka Kittelová – návrh na pořízení map Josefova Dolu a nejbližšího okolí
MUDr. K. Stuchlík – návrh na pořízení zprávy o provozu vleku Bukovka
od pana Morávka
Radka Kittelová – návrh na prověření vytápění a regulace budovy mateřské školy

____________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

___________________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé:
___________________________
Markéta Počekajlová

___________________________
Radka Kittelová

Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 20. 3. 2017
S-Souhlas P - Proti Z - Zdržel
S-P-Z
ZO schvaluje:
19/2017 Program řádného zasedání.

6:0:0

20/2017 Podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací a vyčlenění
finančních prostředků na vlastní podíl obce ve výši 385.000,- Kč.
V připravovaném strategickém plánu obce budou upřednostňovány
rekonstrukce komunikací, zeleň a budovy obce.

6:0:0

21/2017 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ pro období 2017 – 2019 předložený
ředitelem školy Mgr. Davidem Mánkem.
22/2017 Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2017.

6:0:0
6:0:0

23/2017 Soustavu závazných ukazatelů plánu výnosů a nákladů příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ na rok 2017.

6:0:0

24/2017 Přesun hospodářského výsledku ZŠ a MŠ za rok 2016 ve výši 127.702,56 Kč
do rezervního fondu.

6:0:0

25/2017 Závěrečný účet obce za rok 2016, hospodaření obce se schvaluje
souhlasem s hospodařením bez výhrad. Byla přijata opatření k odstranění
nedostatků – opravena výše odměny zastupitele a zajištění včasného vkládání
smluv na profil zadavatele.

6:0:0

26/2017 Zprávu z přezkoumání hospodaření za rok 2016 jako součást
Závěrečného účtu.
27/2017 Rozpočtové opatření č. 1/2017

6:0:0
6:0:0

28/2017 Finanční příspěvek na zajištění provozu sportovních zařízení ve výši 25.000,- Kč.
(proplacení elektrické energie a vodného za 1. pol. 2017)

6:0:0

29/2017 Finanční příspěvek v podobě daru Hospici Sv. Zdislavy ve výši
5 Kč/obyvatel na rok 2017.

6:0:0

30/2017 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na akci č. 11010-054857
M_BTA_Jablonec_JNDUL_OK (dle žádosti firmy ARANEA NETWORK,
Praha 4 a GP č. 419657/2016 na p.p.č. 1945/6 a st.p.č. 478 k.ú. Dolní Maxov)
– stavbu podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě
pro firmu Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem 130 00
Praha 3, Olšanská 2681/6 na základě uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti ze dne 15. 3. 2016. Jednorázová náhrada zřízení
služebnosti je 10.000,- Kč.

6:0:0

31/2017 Na základě žádosti firmy GridServices, s.r.o., Brno, uzavření Smlouvy
o zřízení věcného břemene č. sml. 9900084765/2/2017 na plynovou přípojku
pro č.ev. 311 na p.p.č. 1939/2 (místní komunikace) v k.ú. Dolní Maxov pro firmu
GasNet, s.r.o. se sídlem 400 01 Ústí nad Labem, Klíšská 940/96 . Jednorázová
náhrada zřízení věcného břemene je 10.000,- Kč.

6:0:0

32/2017 Záměr prodeje části pozemku č. 395/1 (cca 17 m2) v k.ú. Josefův Důl za cenu
6.800,- Kč ( 400,- Kč/1m2) – neschváleno – bude projednáno 19.4. 2017.

_______________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

4:0:2

____________________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé:

_______________________________
Markéta Počekajlová

____________________________
Radka Kittelová

Příští řádné zasedání 19. 4. 2017 v 18:00 hod. v budově radnice.

Vyvěšeno: 29. 3. 2017

Sejmuto:

