
Zápis z     řádného zasedání ZO dne 11. 3. 2019,   zahájeno v     18:00 hod., ukončeno v     19,15 hod.  

Přítomni: 8

Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Radka Kittelová
Hosté: P. F., V. D., M. R., J. K., 
                        P. V., M. H., J. B., D. B., P. H.

Omluveni: Milan Klust

Program: 
1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola minulých usnesení

- předložení návrhu na nákup techniky na zimní údržbu
- zpracování a aktualizace dokumentů DPS

3. Pozemky – projednání kolik domů je možno postavit na pozemku p.p.č. 388/2 
                   v k.ú. Josefův Důl
                 - žádost o prodloužení termínu kolaudace domu

4. Ekonomika a rozpočet – rozpočtové opatření 1/2019
5. Žádosti – Noc s Andersenem

  - Okolo Elišky
  - Spolek Centrum Aura

6. Plán zimní údržby
7. Informace + různé

- poděkování  od Projizerky o.s. Jablonec n.N. za finanční podporu v r. 2019

1. Zahájení a schválení programu
Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. 
Požádal o schválení programu.

2. Kontrola minulých usnesení
a) Jaromír Pondělík předložil ke schválení nákup nakladače Bobcat S570 SJC HF 
b) MUDr. Karel Stuchlík předložil ke schválení Domovní řád, provozní řád a náplň 
     práce pracovníka DPS

3. Pozemky
a) Zastupitelstvo obce projednalo počet objektů, které bude možné postavit
    na pozemku p.p.č. 388/2 v k.ú. Josefův Důl.

b) J. L., V. D. – žádost o prodloužení termínu podání žádosti
                o kolaudaci novostavby na p.p.č. 1175/7 v k.ú. Dolní Maxov.

4. Rozpočtové opatření č. 1
    Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 1.

5.  Žádosti
a) Jana Podrazká – žádost o finanční příspěvek a možnost využít obecní prostory 
    na pořádání akce Noc s Andersenem. 
b) Jan Úředníček – žádost o finanční podporu na pořádání Jízdy pravidelnosti 
    historických vozidel „Okolo Elišky“.
c) Spolek Centrum Aura – žádost o příspěvek na provoz Komunitního centra.



6. Plán zimní údržby
    Paní Markéta Počekajlová navrhla vypracovat nový plán zimní údržby. 
7. Informace + různé

a) Jan Miksa – informace o škodách způsobených v obci při poslední vichřici.
b) Jan Miksa – informace – do dveří veřejného WC byly instalovány
     mincovní automaty.
c) Projizerky o.s., Jablonec n.N. – poděkování za finanční podporu v r. 2019 
d) Markéta Počekajlová – návrh, aby na web stránkách bylo email spojení na všechny 
    zastupitele
e) Jaromír Poledňák  - problematika údržby místních komunikací po zimě
f) MUDr. Stuchlík- informace o kultuře v obci v průběhu jarních prázdnin 

a účasti DS J.K.Tyl Josefův Důl na krajské přehlídce v Lomnici n.P. 

Dále zaznělo :
 jak řešit více zájemců o pozemky  p.p.č. 388/2 v k.ú. Josefův Důl
 dát na web stránky nabídku prací pro obec /údržba obce, prořezávka stromů apod./
 zaznamenávat a přenášet jednání ZO on-line -  ZO  nesouhlasí 
 rozpočtové úvahy obce – krátkodobý a dlouhodobý plán existuje 
 minimální vybavení jednotky SDH – v jednání s vedením SDH
 provoz vleku Bukovka – závěrečné hodnocení sezony bude v 4/2019
 velmi diskutován nákup smykem řízeného nakladače

________________________ ___________________________
             MUDr. Karel Stuchlík            Jan Miksa

místostarosta   starosta

Ověřovatelé:

___________________________ ___________________________  
Ing. Jaromír Poledňák          Radka Kittelová



Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 11. 3. 2019

S-Souhlas P - Proti Z - Zdržel

S-P-Z

ZO schvaluje: 

16/2019 Program řádného zasedání. 8:0:0

17/2019 Nákup smykem řízeného nakladače BOBCAT S570 SJC HF za cenu 
              1.310.000,- Kč bez DPH. Financování stroje bude při 30% akontaci a splátkách
              na 36 měíců s 0% navýšením. 5:2:1

18/2019 Domovní řád DPS, provozní řád a náplň práce pracovníka DPS v Antonínově
8:0:0

19/2019 Na pozemku č. 388/2 v k.ú. Josefův Důl postavit maximálně 4 objekty 
              pro rodinné nebo rekreační bydlení a zapracovat je do zastavovací studie. 8:0:0

20/2019 Prodloužení odkládací podmínky smlouvy o smlouvě budoucí -  termínu
              na kolaudaci domu na p. p. č. 1175/7 v k. ú. Dolní Maxov do 31. 12. 2019. 8:0:0

21/2019 Rozpočtové opatření č. 1 (příloha č. 1) 8:0:0

22/2019 Finanční příspěvek obecní knihovně na pořádání Noci s Andersenem 
              ve výši 2.500,- Kč. 8:0:0

23/2019 Finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč panu Janu Úředníčkovi 
   na pořádání XVI. ročníku jízdy pravidelnosti historických vozidel
   „Okolo Elišky“ dne 13.7. 2018. 8:0:0

24/2019 Finanční příspěvek na provoz komunitního centra AURA ve výši 20.000,- Kč. 8:0:0
  

ZO ukládá:
25/2019 Komisi MHD vypracovat návrh Plánu zimní údržby.

            Termín: 10. 6. 2019
                                                                                                            8:0:0

____________________________ ____________________________

MUDr. Karel Stuchlík Jan Miksa
     místostarosta   starosta

Ověřovatelé:

_______________________________ ____________________________

      Ing. Jaromír Poledňák Radka Kittelová

Příští řádné zasedání 15. 4. 2019 v 18:00 hod. v budově radnice.

Vyvěšeno: 19. 3. 2019 Sejmuto:


