Zápis z řádného zasedání ZO dne 11. 9. 2017, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19:30 hod.
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Ověřovatelé:

8
Mgr. Josef Kozlovský, Bedřich Kramár st.
Ing. Miloš Rydval
Petra Přibylová, Ing. Jaromír Poledňák

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Oprava chodníku (od radaru k penzionu Mája) – nabídky
3. Oprava cesty pod panelovým domem – přesun do rozpočtu na rok 2018
4. Žádosti
5. Pozemky
6. Byty
7. Informace
1. Zahájení a schválení programu
Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.
2. Oprava chodníku (od radaru k penzionu Mája) – nabídky
Zastupitelstvo obce projednalo 3 nabídky na veřejnou zakázku „Oprava zpevněných
ploch chodníků 2017“ – jedná se o úsek od radaru u č.p. 281 k penzionu Mája.
Veřejné zakázky se zúčastnily firmy:
1. Proxima, Václav Bergl, Liberec 14,
362.180,83 Kč
2. VARAN, Raul Jüngling, Liberec 7,
394.198,- Kč
3. Vladimír Lukeš, Liberec 6.
384.072,15 Kč
3. Oprava cesty pod panelovými domy – přesun do rozpočtu na rok 2018
Zastupitelstvo obce projednalo přesun financí na opravu cesty pod panelovými domy
do rozpočtu na rok 2018.
4. Žádosti
a) TJ Jiskra Josefův Důl – žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Josefův Důl,
dotace bude použita na placení energií za II. Pololetí 2017 v zařízení TJ (fotbalové
kabiny, volejbalové buňky, lyžařská chata.
b) Jizerská, o.p.s., Bedřichov – žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Josefův
Důl ve výši 10.000,- Kč, dotace bude použita na část nákladů spojených s úpravou
a údržbou tratí Jizerské magistrály v zimní sezóně 2017/2018.
c) Sbor dobrovolných hasičů, Josefův Důl – žádost o příspěvek ve výši 10.000,- Kč
na okrskovou hasičskou soutěž družstev, příspěvek bude použit na zakoupení věcných
cen, pohárů a poplatek za časomíru.
5. Pozemky
Upřesnění usn. č. 39/2017 ze dne 19. 4. 2017, zastupitelstvo obce projednalo žádost
o zřízení věcného břemene chůze po části pozemku č. 396/3 dle GP č. 562-29/2017
na p.p.č. 395/4 (pro zřízení přístupu k č.ev. 910 na st.p. 144/14) v k.ú. Josefův Důl
u Jablonce nad Nisou za poplatek 2.000,- pro manžele J. a A. Ch..
6. Byty
Nebylo nic k projednání.

7. Informace
a) David Mánek, ředitel ZŠ a MŠ - Informace o přijatém daru ve výši 7.000,- Kč –
podpora harmonizačního pobytu 2017 a 40.000,- Kč na školní rok na financování
stravování pro děti MŠ ve školním roci 2017/2018.
b) David Mánek, ředitel ZŠ a MŠ - Informace o přijaté dotaci v období letních
prázdnin od Libereckého kraje v celkové výši 78.000,- Kč (volnočasové aktivity,
soutěže nadaných, harmonizační pobyt a kompenzační pomůcky).
c) Jan Miksa – informace o souhlasu k žádosti o udělení licence k provozování
vnitrostátní veřejné linkové dopravy na lince : 530 795 Jablonec n.N. – Bedřichov –
Tanvald – Kořenov – Jizerka s platností od 1. října 2017 firmě BL03 s.r.o.
d) Ing. Jaromír Poledňák – informace o možnosti zastřešení kontejnerů na tříděný
odpad.
e) Ing. Jaromír Poledňák – nutnost přípravy techniky a kontroly místních komunikací
před zimní údržbou.
f) MUDr. Karel Stuchlík – dotaz jak probíhají přípravy nákupu nového traktoru
a zakoupení uvítacích tabulí do obce.
g) Ing. Jaromír Poledňák – dotaz na přípravu provozu lyžařského areálu Bukovka

__________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

__________________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé:

___________________________
Petra Přibylová

___________________________
Ing. Miloš Rydval

Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 14. 8. 2017
S-Souhlas P - Proti Z - Zdržel
S-P-Z
ZO schvaluje:
92/2017 Program řádného zasedání.

8:0:0

93/2017 Firmu Proxima Václav Bergl, Liberec 14 na opravu chodníků ve veřejné
zakázce „Oprava zpevněných ploch chodníků 2017“ v úseku od radaru
u č.p. 281 k penzionu Mája, která měla nejnižší cenovou nabídku.

5:1:2

94/2017 Přesun financí na opravu cesty pod panelovými domy do rozpočtu na rok 2018.
8:0:0
95/2017 Poskytnutí dotace ve výši 54.400,- Kč TJ Jiskra Josefův Důl na placení
energií v zařízeních TJ.

8:0:0

96/2017 Poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč Jizerské o. p.s. Bedřichov na část
nákladů spojených s úpravou a údržbou tratí Jizerské magistrály v zimní
sezóně 2017/2018.

8:0:0

97/2017 Finanční příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Josefův Důl ve výši
10.000,- Kč na okrskovou hasičskou soutěž družstev.

8:0:0

98/2017 Upřesnění usn. č. 39/2017 ze dne 19. 4. 2017, zastupitelstvo obce projednalo
žádost o zřízení věcného břemene chůze po části pozemku č. 396/3 dle GP
č. 562-29/2017 na p.p.č. 395/4 (pro zřízení přístupu k č. ev. 910
na st.p. 144/14) v k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou za poplatek
2.000,- Kč pro manžele Ch.

8:0:0

__________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

____________________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé:
_______________________________
Petra Přibylová

____________________________
Ing. Jaromír Poledňák

Příští řádné zasedání 9. 10. 2017 v 18:00 hod. v budově radnice.

Vyvěšeno: 20. 9. 2017

Sejmuto:

