Zápis z řádného zasedání ZO dne 11. 12. 2017, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 18,45 hod.
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Ověřovatelé:

8
Bedřich Kramár st., Slavomíra Vacardová, Mgr. Josef Kozlovský
Roman Šťastný
Ing. Jaromír Poledňák, Petra Přibylová

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Pravidla rozpočtového provizoria
3. Zmocnění starosty k provedení rozpočtového opatření
4. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC
5. Pozemky
6. Informace + různé
1. Zahájení a schválení programu
Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.
2. Pravidla rozpočtového provizoria
ZO projednalo pravidla rozpočtového provizoria na r. 2018.
3. Zmocnění starosty k provedení rozpočtového opatření
ZO projednalo zmocnění starosty k provedení rozpočtového opatření.
4. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC
ZO projednalo Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC s účinností
od 1. 1. 2018.
5. Pozemky
a) ZO projednalo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB – služebnosti
a smlouvu o právu stavby číslo: IV-12-4014917/VB, akce „JN, Josefův Důl,
Antonínov, p. č. 2211_2-kNN“.
b) ZO projednalo záměr směny nebo vzájemného prodeje p. p. č. 444/9 o výměře 5 m 2
za p.p.č. 444/8 o výměře 18 m2 v majetku Obce Josefův Důl, vše v k.ú. Josefův Důl
u Jablonce n. N. dle GP č. 566-72/2017. Rozdíl o výměře 13 m 2 v ceně 5.200,- Kč
(400,- Kč/m2) bude doplacen.
c) ZO projednalo žádost manželů W. o předkupní právo na odkoupení p. p. č. 444/6 o
výměře 27 m2 a 444/9 o výměře 5 m2 v k.ú. Josefův Důl u Jablonce n.N.
d) Na základě zveřejněného záměru schváleného 14. 8. 2017 ZO projednalo prodej p.
p. č. 444/10 o výměře 95 m2, oddělené z p. p. č. 444/6 v k.ú. Josefův Důl u Jablonce
n. N. dle GP č. 566-72/2017 manželům M. a P. W. za 38.000,- Kč.
e) Na základě zveřejněného záměru, schváleného 14. 8. 2017 ZO projednalo prodej p.
p. č. 1250/14 o výměře 267 m2, oddělené z p. p. č. 1250/2 v k.ú. Dolní Maxov dle GP
č. 425-80/2017 manželům Z. a L. Ch. za cenu 106.800,- Kč.
f) ZO projednalo záměr prodeje části p. p. č. 244/3 v k.ú. Josefův Důl u Jablonce n. N.
o výměře cca 192 m2 za cenu 400,- Kč/m2.

6. Informace + různé
a) Radka Kittelová – upozornila na rozbitou směrovku – Hřbitov - Karlov
b) Markéta Počekajlová – upozornila na uraženou dopravní značku „Zákaz vjezdu“
k ZŠ.
c) MUDr. Stuchlík – dotaz na úklid sněhu okolo poštovních schránek
Zodpověděla R. Kittelová – Pošta má smluvního partnera na úklid sněhu.
d) Jan Miksa – návrh zahrnutí nového septiku pro budovu MŠ do rozpočtu obce na rok
2018.
e) Jan Miksa – informace – v roce 2018 zůstává poplatek za za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů v původní výši tj. 600,- Kč.
f) Jan Miksa – údržba schodů k antonínovskému nádraží – společné jednání
se starostou Jiřetína p.B.

________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

___________________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé:

___________________________
Ing. Jaromír Poledňák

___________________________
Petra Přibylová

Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 11. 12. 2017

S-Souhlas P - Proti Z - Zdržel
S-P-Z
ZO schvaluje:
121/2017 Program řádného zasedání.
8:0:0
122/2017 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018. Obec bude hospodařit
ve výši 1/12 roku 2017 do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2018.
Výdaje budou uskutečňovány pouze v rámci mandatorních výdajů a již
uzavřených smluvních závazků bez investic.
8:0:0
123/2017 Výši odměn členů zastupitelstev ÚSC s učinností od 1. 1. 2018 dle Nařízení
vlády č. 318/2017 Sb. ze dne 11. 9. 2017.
8:0:0
124/2017 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB – služebnosti a smlouvu
o právu stavby číslo: IV-12-4014917/VB, akce „JN, Josefův Důl,
Antonínov, p. č. 2211_2-kNN“ “ s ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou firmou
RYDVAL - ELEKTRO s. r. o., Lomnice nad Popelkou.
8:0:0
2
125/2017 Záměr směny nebo vzájemného prodeje p.p.č. 444/9 o výměře 5 m
za p.p.č. 444/8 o výměře 18 m2 v majetku Obce Josefův Důl, vše v k.ú.
Josefův Důl u Jablonce n.N. dle GP č. 566-72/2017. Rozdíl o výměře 13 m2
v ceně 5.200,- Kč (400,- Kč/m2) bude uhrazen majitelem p. p. č. 444/9.
7:0:1
126/2017 Na základě zveřejněného záměru (z 14. 8. 2017) prodej p. p. č. 444/10
o výměře 95 m2 v k. ú. Josefův Důl u Jablonce n. N. dle GP
č. 566-72/2017 oddělené z p. p. č. 444/6, manželům M. a P.
W. za 38.000,- Kč.
8:0:0
127/2017 Na základě zveřejněného záměru, (z 14. 8. 2017) prodej p.p.č. 1250/14
o výměře 267 m2, oddělené z p. p. č. 1250/2 v k. ú. Dolní Maxov dle GP
č. 425-80/2017 manželům Z. a L. Ch.
za cenu 106.800,- Kč.
7:0:1
128/2017 Záměr prodeje části p. p. č. 244/3 v k. ú. Josefův Důl u Jablonce n. N.
o výměře cca 192 m2 za cenu 400,- Kč/m2.
8:0:0

ZO zmocňuje :
129/2017 Starostu k provedení rozpočtových opatření na veškeré přijaté dotace
do konce roku 2017.

8:0:0

ZO neschvaluje :
130/2017 Předkupní právo manželům W. na odkoupení p. p. č. 444/6 o výměře
27 m2 (přístup k více chalupám) a 444/9 o výměře 5 m2 (v současné době není
majetkem Obce Josefův Důl) v k. ú. Josefův Důl u Jablonce n. N..
8:0:0

____________________________
MUDr. Karel Stuchlík

____________________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé:

_______________________________
Ing. Jaromír Poledňák

____________________________
Petra Přibylová

Příští řádné zasedání 15. 1. 2018 v 18:00 hod. v budově radnice.
Vyvěšeno: 20. 12. 2017

Sejmuto:

