
Zápis z     řádného zasedání ZO dne 15. 4. 2019, zahájeno v     18:00 hod., ukončeno v     19,15 hod.  

Přítomni: 7

Ověřovatelé: Jaromír Pondělík, Olga Ferklová
Hosté: D. B., M. R., J. K., 
                        P. V., J. B., D. V., 
                        J. M., H. M., B. K.

Omluveni: Milan Klust, Markéta Počekajlová

Program: 
1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola minulých usnesení
3. Pozemky - záměr prodeje p.p.č. 251/4 v k.ú. Dolní Maxov

- záměr prodeje p.p.č. 1365/2 v k.ú. Dolní Maxov
- územní studie na pozemky J18 a J 37 dle územního plánu
- záměr prodeje p.p.č. 1360/1 a 1358/9 v k.ú. Dolní Maxov

4. Ekonomika a rozpočet 
5. Žádosti - Hospic Sv. Zdislavy

- Milan Engel ml.
- oprava vrat a plotu okolo hasičárny
- poskytnutí půjčky z „Fondu na zlepšení úrovně bydlení“
- akce „Čarodějnice“
- příspěvek na kroužek mladých hasičů
- příspěvek na Mezinárodní cyklojízdu partnerských měst

6.  Byty - žádost o přidělení bytu v DPS
7. Informace + různé

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

2. Kontrola minulých usnesení
Všechna minulá usnesení byla splněna. 

3. Pozemky
a) Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje p.p.č. 251/4 o výměře 38 m2 
v k.ú. Dolní Maxov. 
b) Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje části p.p.č. 1365/2 v k.ú. Dolní
Maxov.  

 c) Zastupitelstvo obce projednalo zpracování územní studie v lokalitách J 18 a J 37 
v k.ú. Josefův Důl dle územního plánu obce Josefův Důl. 
d) Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje p.p.č. 1360/1 o výměře 263 m2 
a p.p.č. 1358/9 o výměře 223 m2 v k.ú. Dolní Maxov – o záměru bude rozhodováno 
na příštím zasedání.

4. Ekonomika a rozpočet
Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 2.



5.  Žádosti
a) Hospic Sv. Zdislavy, Liberec - žádost o finanční příspěvek v podobě daru, v rámci 
systému financování hospice. 
b) Milan Engel ml. - žádost o finanční příspěvek na podporu motocyklového jezdce na rok 
2019 – 2020. Finanční podpora bude využita na startovné a cestovné (účast na Rally Dakar).
c) M. A. – žádost o poskytnutí půjčky z „Fondu na zlepšení úrovně bydlení“ 
ve výši 50.000,- Kč na změnu vytápění.
d) Zastupitelstvo obce projednalo žádost o opravu vrat a plotu na zahradě u hasičárny.
e) Zastupitelstvo obce projednalo finanční a organizační zabezpečení akce   
„Čarodějnice 2019“.
f) SDH Josefův Důl – žádost o finanční příspěvek ve výši 35.000,- Kč na kroužek 
mladých hasičů. Finance budou použity na koupi nových sacích hadic, sacího koše, 
ochranných prostředků a dalších pomůcek spojených s provozováním kroužku 
mladých hasičů. 
g) 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.  

6. Byty 
J. R. – žádost o přidělení bytu 1+1 v DPS. 

7. Informace + různé
a) MUDr. Karel Stuchlík – pozvánka na divadelní přehlídku Josefodolské divadelní jaro 2019
(10. – 12. 5. 2019).

________________________ ___________________________
             MUDr. Karel Stuchlík            Jan Miksa

místostarosta   starosta

Ověřovatelé:

___________________________ ___________________________
Jaromír Pondělík Olga Ferklová



Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 15. 4. 2019

S-Souhlas P - Proti Z - Zdržel

S-P-Z

ZO schvaluje: 

26/2019 Program řádného zasedání. 7:0:0

27/2019 Záměr prodeje p.p.č. 251/4 v k.ú. Dolní Maxov o výměře 38 m2 za 400,- Kč/1m2 7:0:0

28/2019 Záměr prodeje části p.p.č. 1365/2 v k.ú. Dolní Maxov. 0:7:0

29/2019 Zadání zpracování návrhu územní studie na lokality J 18 a J 37v k.ú. Josefův Důl. 7:0:0

30/2019 Rozpočtové opatření č. 2 (příloha č. 1) 7:0:0

31/2019 Finanční příspěvek v podobě daru, v rámci systému financování hospice 

   tj. 5 Kč/obyvatel, pro Hospic sv. Zdislavy, Liberec. 7:0:0

32/2019 Finanční příspěvek pro podporu motocyklového jezdce na rok 2019 

   ve výši 20.000,- Kč panu Milanovi Engelovi ml. 7:0:0

33/2019 Opravu vrat a plotu na zahradě u hasičárny. 7:0:0

34/2019 Poskytnutí účelové půjčky z „Fondu na zlepšení úrovně bydlení“ ve výši 50.000,- Kč

   na změnu vytápění bytu v domě č.p. 109 v Dolním Maxově M. A. 7:0:0

35/2019 Finanční příspěvek obce na pořádání čarodějnic 2019 ve výši 20.000,- Kč. 5:0:2

36/2019 Finanční příspěvek SDH Josefův Důl ve výši 35.000,- Kč na provozování kroužku

   mladých hasičů.   7:0:0

37/2019 Finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč na cyklistickou akci Euroregionu Nisa. 7:0:0

ZO ukládá:

38/2019 Starostovi, zažádat Magistrát města Jablonec n.N., Odbor územního plánování o zpracování 
  návrhu zadání územní studie na lokality J18 a J37 v k.ú. Josefův Důl dle územního plánu 
  Josefův Důl. Termín: 10. 6. 2019 7:0:0

ZO odkládá:

39/2019 Rozhodnutí o záměru prodeje p.p.č. 1360/1 a 1358/9 v k.ú. Dolní Maxov. 7:0:0

40/2019 Rozhodnutí o přidělení bytu v DPS. 7:0:0

____________________________ ____________________________

MUDr. Karel Stuchlík Jan Miksa
     místostarosta   starosta

Ověřovatelé:

_______________________________ ____________________________

Jaromír Pondělík Olga Ferklová

Příští řádné zasedání 13. 5. 2019 v 18:00 hod. v budově radnice.

Vyvěšeno: 25. 4. 2019 Sejmuto:


