Zápis z řádného zasedání ZO dne 12. 3. 2018, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 18,30 hod.
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Neomluveni:
Ověřovatelé:

7
Jan Blaško, Slavomíra Vacardová, Mgr. Josef Kozlovský
Radka Kittelová
Roman Šťastný
Markéta Počekajlová, Petra Slavíková

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Žádosti
- Noc s Andersenem – Obecní knihovna
- Hospic sv. Zdislavy
- Okolo Elišky – závod automobilových a motocyklových veteránů
3. Pozemky
- Prodej p.p.č. 244/7 v k.ú. Josefův Důl
- Záměr prodeje p.p.č. 2211/4 v k.ú. Antonínov
- Zrušení cesty p.p.č. 2453/4 v k.ú. Antonínov
4. Byty
- Fond rozvoje bydlení – možnost žádat o půjčky celoročně
- Obecní byty – návrh – přeplatky za služby použít na nedoplatky
5. Nákup traktůrku na sekání trávy
6. Informace + různé
- KSS LK – svodidla v Antonínově
- Kostelní hodiny
1. Zahájení a schválení programu
Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.
2. Žádosti
a) Jana Podrazká – obecní knihovna - žádost o finanční příspěvek na organizaci
Noci s Andersenem 2018 – 16. 3. 2018
b) Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec – žádost o finanční příspěvek na rok 2018
v podobě daru na financování hospice
c) Jan Úředníček, Praha – žádost o finanční příspěvek na pořádání XV. Ročníku
jízdy pravidelnosti veteránů „Okolo Elišky“ – 14.7. 2018
3. Pozemky
a) Na základě zveřejněného záměru ZO projednalo dle GP č. 567-85/2017 prodej
pozemku č. 244/7 (odděleného z p.p.č. 244/3) v k.ú. Josefův Důl, o výměře 192 m2
za cenu 76.800,- Kč paní O. F.
b) ZO projednalo záměr prodeje p.p.č. 2211/4 v k.ú. Antonínov o výměře 72 m2
za 28.800,- Kč (400,- Kč/m2).
c) ZO projednalo žádost manželů R. na zrušení původní, nyní zarostlé
a nevyužívané cesty p.p.č. 2453/4 v k.ú. Antonínov do kategorie BV1 – bydlení v RD
– venkovské 1.

4. Byty
a) ZO projednalo možnost podávání žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení během
celého roku.
b) ZO projednalo návrh, aby přeplatky vzniklé za služby v obecních bytech byly
použity na nedoplatky, které mají nájemníci těchto bytů vůči obci.
5. Nákup traktůrku na sekání trávy
ZO projednalo nákup traktůrku na sekání trávy.
6. Informace + různé
a) Jan Miksa – informace o dopisu od KSS LK ohledně osazení silnice v Antonínově
cca 100 m svodidly.
b) Jan Miksa – informace o vyřízení objednávky na opravu věžních hodin.

________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

___________________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé:

___________________________
Markéta Počekajlová

___________________________
Petra Slavíková

Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 12. 3. 2018

S-Souhlas P - Proti Z - Zdržel
S-P-Z
ZO schvaluje:
12/2018 Program řádného zasedání.
13/2018 Finanční příspěvek obecní knihovně na pořádání Noci s Andersenem
ve výši 5.000,- Kč.
14/2018 Finanční příspěvek v podobě daru pro organizaci Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.,
Liberec ve výši 5.000,- Kč.
15/2018 Finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč panu Janu Úředníčkovi
na pořádání XV. Ročníku jízdy pravidelnosti veteránů „Okolo Elišky“
dne 14.7. 2018.
16/2018 Na základě zveřejněného záměru (11.12.2017) prodej p.p.č. 244/7 oddělené
z p.p.č. 244/3 v k.ú. Josefův Důl dle GP č. 567-85/2017 o výměře 192 m2
za 76.800,- Kč
17/2018 Záměr prodeje p.p.č. 2211/4 v k.ú. Antonínov o výměře 72 m2
za 400,- Kč/m2.
18/2018 Zrušení původní, nyní zarostlé a nevyužívané cesty zakreslené v územním
plánu Josefův Důl do kategorie BV1 – bydlení v rodinných domech
- venkovské 1. Žádost o změnu je zařazena do pořadníku budoucích změn
územního plánu.
19/2018 Přijímání žádostí na půjčky z Fondu rozvoje bydlení celoročně.
20/2018 Aby přeplatky vzniklé za služby v obecních bytech byly použity
na nedoplatky, které mají nájemníci těchto bytů vůči obci.
21/2018 Nákup traktůrku na sekání trávy do 150.000,- Kč včetně DPH.

____________________________
MUDr. Karel Stuchlík
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____________________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé:

_______________________________
Markéta Počekajlová

____________________________
Petra Slavíková

Příští řádné zasedání 16. 4. 2018 v 18:00 hod. v budově radnice.

Vyvěšeno: 19. 3. 2018

Sejmuto:

