Zápis z řádného zasedání ZO dne 16. 4. 2018, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 18,55 hod.
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Neomluveni:
Ověřovatelé:

7
Olga Ferklová, Regina Jäger
Petra Přibylová
Roman Šťastný
Petra Slavíková, Ing. Jaromír Poledňák

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Žádosti
- Podpora motocyklového jezdce
- Příspěvek na cyklistickou akce Euroregionu Nisa
- Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody
- TJ Jiskra Josefův Důl
- příspěvek na Eurohry Doksy pro tým Josefodol
3. Čarodějnice – pořádání tradiční akce
4. Pozemky
- Záměr prodeje p.p.č. 2211/4 v k.ú. Antonínov
5. Byty – volné byty v DPS
6. Informace + různé
1. Zahájení a schválení programu
Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.
2. Žádosti
a) M. E. - žádost o finanční příspěvek na podporu motocyklového jezdce na rok 2018
- 2019, finanční podpora bude využita na startovné a cestovné (účast na Rally Dakar)
b) p.V. M. - žádost o finanční příspěvek na cyklistickou akci Euroregionu Nisa (účast
zástupců Josefova Dolu, Albrechtic a Tanvaldu), finance budou použity na ubytování
partnerů, jejich stravování a doprovodný program.
c) Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody – žádost o dotaci ve výši 10.000,Kč. Finanční prostředky budou použity na opravu a rekonstrukci turistických stezek a
chodníčků.
d) TJ Jiskra Josefův Důl – žádost o dotaci na zajištění elektrické energie a vodného
v zařízeních TJ Jiskra, opravu krytiny na buňce v areálu Lesany. Žádost o poskytnutí
příspěvku na pořádání letních výcvikových táborů v červnu a srpnu 2018.
e) Tým Josefodol, – žádost o finanční příspěvek na Eurohry Doksy pro tým Josefodol
(členové týmu z Josefova Dolu)
3. Čarodějnice – pořádání tradiční akce
Zastupitelstvo obce projednalo finanční a organizační zabezpečení akce „Čarodějnice
2018“.
4. Pozemky
ZO projednalo záměr prodeje části p.p.č. 4/1 v k.ú. Josefův Důl o výměře cca 200 m 2
za 400,- Kč/m2.

5. Byty
Starosta obce informoval zastupitele o 2 volných bytech v DPS.
6. Informace + různé
a) Jan Miksa – informace o uzavření silnice na Karlov v době od 16. 4. do 31. 7. 2018
- bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele opravy silnice (část
prostředňáku od školy směrem zatáčce na Jablonec n.N.)
- informace o probíhající opravě propadlého chodníku na odbočce k restauraci
U Splavu
- při sběru nebezpečného odpadu v květnu nebudou odebírány el. spotřebiče
(bližší informace na webu obce a plakátech na vývěsních cedulích)
- starosta informoval o plánu zastřešení kontejnerových stanovišť v obci
Josefův Důl
- dle harmonogramu prací v rámci Mikroregionu Tanvaldsko budou
v obci Josefův Důl opraveny výtluky na místních komunikacích
b) MUDr. Karel Stuchlík – ve dnech 11. – 13. 5. 2018 proběhne divadelní přehlídka
Josefodolské divadelní jaro 2018
c) Zastupitelstvo obce bylo hosty jednání upozorněno na výrazný nepořádek
u objektu č.p. 294 v zadním Josefově Dole – obec Josefův Důl vstoupí
v jednání s majiteli nemovitosti.

________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

___________________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé:

___________________________
Ing. Jaromír Poledňák

___________________________
Petra Slavíková

Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 16. 4. 2018

S-Souhlas P - Proti Z - Zdržel
S-P-Z
ZO schvaluje:
22/2018 Program řádného zasedání.
23/2018 Finanční příspěvek pro podporu motocyklového jezdce na rok 2018
ve výši 10.000,- Kč panu M. E.
24/2018 Finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč na cyklistickou akci Euroregionu Nisa.
25/2018 Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu
přírody na opravu turistických stezek a chodníčků.
26/2018 Finanční příspěvek TJ Jiskra Josefův Důl na zajištění elektrické energie
a vodného v budovách v majetku TJ Jiskra ve výši 31.000,- Kč, na opravu
krytiny na buňce v areálu Lesana ve výši 10.000,- Kč a příspěvek na letní
výcvikové tábory 10.000,- Kč
27/2018 Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč Týmu Josefodol na startovné
a částečně ubytování na Eurohrách Doksy 2018.
28/2018 Záměr prodeje p.p.č. 4/1 v k.ú. Josefův Důl o výměře cca 200 m2
za 400,- Kč/m2.
29/2018 Finanční příspěvek obce na pořádání čarodějnic 2018 ve výši 20.000,- Kč

____________________________
MUDr. Karel Stuchlík
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____________________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé:

_______________________________
Ing. Jaromír Poledňák

____________________________
Petra Slavíková

Příští řádné zasedání 14. 5. 2018 v 18:00 hod. v budově radnice.

Vyvěšeno: 25. 4. 2018

Sejmuto:

