Zápis z řádného zasedání ZO dne 12. 11. 2018, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19,00 hod.
Přítomni:
9
Ověřovatelé: Olga Ferklová, Milan Klust
Hosté :
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení a schválení programu
Výbory zastupitelstva – členové finančního a kontrolního výboru
Komise
Jmenování člena ZO do školské rady
Příkaz starosty č. 1/2018 k provedení inventur
Plán inventarizačních prací
Pozemky – záměr prodeje p.p.č. 304 v k.ú. Josefův Důl
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9. Informace + různé
1. Zahájení a schválení programu
Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.
Požádal o schválení programu.
2. Výbory zastupitelstva – členové finančního a kontrolního výboru
a) Předsedkyně finančního výboru paní Olga Ferklová navrhla, aby se členy výboru
staly paní Alena Harmanošová a pan Petr Švadlenka, jiné návrhy nebyly podány.
b) Předsedkyně kontrolního výboru paní Markéta Počekajlová navrhla, aby se členy
výboru staly paní Petra Slavíková a pan Ing. Libor Tomíček, jiné návrhy
nebyly podány.
3. Komise
Starosta obce seznámil zastupitele obce se zřízením následujících komisí a navrhl
jejich předsedy :
komise výstavby
Ing. Jiří Slanař
komise MH a D
Jaromír Pondělík
komise cest. ruchu a sportu
Ing. Jaromír Poledňák
sociální komise
Radka Kittelová
Záležitosti týkající se životního prostředí bude vyřizovat starosta obce Jan Miksa.
MUDr. Karel Stuchlík se bude věnovat oblastem kultury, školství a místního rozvoje.
4. Jmenování člena ZO do školské rady
Zastupitelstvo obce projednalo jmenování člena ZO do školské rady. Navržena byla
paní Markéta Počekajlová.
5. Příkaz starosty č. 1/2018 k provedení inventur
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, §29 a 30,
starosta obce nařídil provedení řádné dokladové a fyzické inventarizace majetku
a závazků Obce Josefův Důl k 31. 12. 2018.

6. Plán inventarizačních prací
Provedení inventarizace zajistí inventarizační komise (dle příkazu starosty č. 1)
dle plánu inventarizačních prací.
7. Pozemky
Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje p.p.č. 304 v k.ú. Josefův Důl o výměře
58 m2 za cenu 23.200,- Kč (á 400/m2).
.
8.Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
.
9. Informace + různé
a) Jan Miksa – informace o dokončené opravě místní komunikace na Karlově
(kolečko), cesty ke karlovskému hřbitovu, úpravy parkoviště u vleku Lucifer
a otočky autobusu v zadním Josefově Dole.
b) Jan Miksa – informace o probíhající instalaci veřejného WC u budovy muzea.
c) Jan Miksa – ozdobení venkovních vánočních stromů byla zadána odborné firmě.
d) MUDr. Karel Stuchlík –
22. a 29. 11 2018 – vítání občánků
1. 12. 2018 – pohádka pro děti v divadle
2. 12. 2018 - proběhne slavnostní rozsvícení vánočního stromu, vánoční trhy,
otevření nových prostor infocentra.
e) Markéta Počekajlová – 9.12. 2018 – budova muzea – Mikulášské odpoledne
f) Ing. Jaromír Poledňák – návrh osobního jednání v Praze ohledně pořádání
ČT AUTHOR CUPU opět v Josefově Dole.

________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

___________________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé:

___________________________
Olga Ferklová

___________________________
Milan Klust

Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 12. 11. 2018
S-Souhlas P - Proti Z - Zdržel
S-P-Z
ZO schvaluje:
90/2018 Program řádného zasedání.
91/2018 Za členy finančního výboru paní Alenu Harmanošovou
a pana Petra Švadlenku
92/2018 Za členy kontrolního výboru paní Petru Slavíkovou a pana
Ing. LiboraTomíčka.
93/2018 Vyplácení odměn předsedům komisí v max. výši podle nařízení vlády
č. 318/218 Sb. dnem jejich zvolení tj. od 12.11. 2018.
94/2018 Příkaz starosty č. 1/2018 k provedení inventur (viz. příloha č. 1).
95/2018 Plán inventarizačních prací 2018 (viz. příloha č. 2).
96/2018 Záměr prodeje pozemku č. 304 v k.ú. Josefův Důl o výměře 58 m2
za cenu 23.200,- Kč (á 400,- Kč/m2).
97/2018 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
.
ZO bere na vědomí :
98/2018 Zřízení sociální komise s předsedkyní paní Radkou Kittelovou.
99/2018 Zřízení komise cestovního ruchu a sportu s předsedou panem
Ing. Jaromírem Poledňákem.
100/2018 Zřízení komise výstavby s předsedou panem Ing. Jiřím Slanařem.
101/2018 Zřízení komise dopravy a místního hospodářství s předsedou
Jaromírem Pondělíkem.
ZO jmenuje:
106/2018 Paní Markétu Počekajlovou jako zástupce obce do školské rady.

____________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta
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____________________________
Jan Miksa
starosta

Ověřovatelé:

_______________________________
Olga Ferklová

____________________________
Milan Klust

Příští řádné zasedání 10. 12. 2018 v 18:00 hod. v budově radnice.

Vyvěšeno: 22. 11. 2018

Sejmuto:

