
Zápis z     řádného zasedání ZO dne 18.11. 2019,   zahájeno v     18:00 hod., ukončeno v     19:00 hod.  

Přítomni: 9
Ověřovatelé: Markéta Počekajlová, Jaromír Pondělík
Hosté: dle prezenční listiny

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

- Rozpočtové opatření č. 4/2019
4. Kanalizace pod panelovými domy - komunikace
5. a) Příkaz starosty

b) Plán inventarizačních prací 2019
6. Obecně závazné vyhlášky na rok 2020

Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Josefův Důl o místním poplatku ze psů
Návrh zrušovací Obecně závazné vyhlášky k trvalému označování psů mikročipy a
vedení evidence jejich chovatelů
Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Josefův Důl o místním poplatku z pobytu
Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Josefův Důl o místním poplatku za provoz
systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování
komunálních odpadů
Návrh  Obecně  závazné  vyhlášky  obce  JosefůvDůl  o  stanovení  systému
shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních
odpadů

7. Plán rozvoje sportu 
 

8. Žádosti 
- žádost TJ Jiskra o příspěvek na náklady spojené s provozem
- žádost o koupi objektu č.p. 132 v k.ú. Antonínov

9. Pozemky
- záměr prodeje části p.p.č. 1821/1 v k.ú. Karlov za cenu 400,- Kč/m2 

- záměr prodeje části p.p.č. 395/1 a p.p.č. 395/16 v k.ú. Josefův Důl
  za cenu 400,- Kč/m2

- Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na části  p.p.č. 1212/3
 a 2453/6 v k.ú. Antonínov pro ČEZ 

10. Informace + různé
       Před příštím zasedáním ZO proběhne od 17 hod. školení GDPR pro zaměstnance
       a zastupitele obce

 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. Ekonomika a rozpočet   
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 4/2019. 

4. Kanalizace pod panelovými domy - komunikace
Zastupitelstvo  obce  projednalo  navýšení  částky  na  opravu místní  komunikace  pod
panelovými domy o 82.054,- Kč bez DPH. 



5. Inventarizace 2019  
a) Příkaz starosty

                 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. 2019 a stanovil členy inventarizačních  
                 komisí.  

 b) Plán inventarizačních prací 2019
                  Provedení inventarizace zajistí inventarizační komise (dle příkazu starosty č. 1)
                  dle plánu inventarizačních prací. 
 6. Obecně závazné vyhlášky na rok 2020
     Zastupitelstvo obce projednalo: 
     Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Josefův Důl o místním poplatku ze psů
     Návrh zrušovací Obecně závazné vyhlášky k trvalému označování psů mikročipy a vedení
     evidence jejich chovatelů
     Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Josefův Důl o místním poplatku z pobytu
     Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Josefův Důl o místním poplatku za provoz systému  
     shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
     Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Josefův Důl o stanovení systému shromažďování, 
     sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
7. Plán rozvoje sportu
    Zastupitelstvo obce projednalo plán rozvoje sportu obce Josefův Důl.

8. Žádosti
a) Zastupitelstvo obce projednalo žádost TJ Jiskra Josefův Důl o příspěvek na náklady
spojené s provozem.
b) Zastupitelstvo obce projednalo žádost o koupi objektu č.p. 132 v k.ú. Antonínov.

9. Pozemky
    Zastupitelstvo obce projednalo:
                  - záměr prodeje části p.p.č. 1821/1 v k.ú. Karlov za cenu 400,- Kč/m2

       - záměr prodeje části p.p.č. 395/1 a p.p.č. 395/16 v k.ú. Josefův Důl
                    za cenu 400,- Kč/m2

      - Smlouvu o zřízení věcného břemene na části  p.p.č. 1212/3  a 2453/6 v k.ú.
                    Antonínov pro ČEZ 

10. Informace + různé
a) Jan Miksa – před příštím zasedáním ZO proběhne od 17 hod. školení GDPR pro
zaměstnance a zastupitele obce
b) MUDr. Karel Stuchlík – informace o kulturních akcích do konce roku 2019-

________________________ ___________________________
             MUDr. Karel Stuchlík            Jan Miksa

místostarosta   starosta

Ověřovatelé:

___________________________ ___________________________  
          Markéta Počekajlová                  Jaromír Pondělík



Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 18. 11. 2019

S-Souhlas P-Proti Z-Zdržel

S-P-Z

ZO schvaluje: 

 94/2019  Program řádného zasedání. 9:0:0

 95/2019  Rozpočtové opatření č. 4/2019 (příloha č. 1) 9:0:0

 96/2019  Navýšení rozpočtu na opravu místní komunikace pod panelovými domy 
                po opravě kanalizace domů č.p. 346 – 349 o 82.054,- Kč bez DPH.  9:0:0

 97/2019  Příkaz starosty č. 1/2019 k provedení inventarizace za rok 2019 a zároveň 
                stanovení členů inventarizačních komisí. (příloha č. 2).  9:0:0

 98/2019  Plán inventarizačních prací 2019 (viz. příloha č. 3).. 9:0:0

 99/2019  Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 obce Josefův Důl o místním poplatku
                ze psů (příloha č. 4). 9:0:0

100/2019 Zrušovací Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 k trvalému označování
                psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů (příloha č. 5). 9:0:0

101/2019 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 obce Josefův Důl o místním poplatku 
                z pobytu (příloha č. 6). 9:0:0

102/2019 Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 obce Josefův Důl o místním 
                poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
                využívání a odstraňování komunálních odpadů (příloha č. 7). 9:0:0

103/2019 Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 obce Josefův Důl o stanovení    systému 
                shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
                komunálních odpadů (příloha č. 8)  9:0:0

104/2019 Plán rozvoje sportu pro obec Josefův Důl. 9:0:0

105/2019 Finanční příspěvek ve výši 40.000,- Kč  pro TJ Jiskra Josefův Důl 
                na zajištění nákladů spojených s provozem. 9:0:0

106/2019  Záměr prodeje  p.p.č. 2224/3 o výměře 362 m2,  p.p.č. 2225/2 o výměře 
                 1.018 m2,  st.p.č. 590 o výměře 373 m2 se stavbou č.p. 132 a st.p.č. 602
                 o výměře 32 m2 s jinou stavbou bez č.p., všechny v k.ú. Antonínov
                 za částku 1.250.000,- Kč 8:0:1

107/2019  Záměr prodeje části p.p.č. 1821/1 v k.ú. Karlov o výměře cca 60 m2
                 za cenu 400,- Kč/m2. 9:0:0

108/2019 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-40149117/VB 
                na části p.p.č. 2212/3 a 2453/6 obě v k.ú. Antonínov s firmou ČEZ Distribuce, 
                a.s. se sídlem Děčín zastoupené firmou  RYDVAL - ELEKTRO, s.r.o.
                se sídlem v Lomnici nad Popelkou 9:0:0



ZO neschvaluje: 
109/2019 Záměr prodeje části p.p.č. 395/16  a p.p.č. 395/1 obě v k.ú. Josefův Důl z důvodu,   
                že zmíněnými pozemky probíhá přístupová cesta k rekreačním chalupám.
                Prodej bude možné uskutečnit až po zaměření skutečného průběhu místní 
                komunikace 395/28 v k.ú. Josefův Důl.

____________________________ ____________________________

MUDr. Karel Stuchlík Jan Miksa
     místostarosta   starosta

Ověřovatelé:

_______________________________ _________________________

       Markéta Počekajlová                               Jaromír Pondělík

Příští řádné zasedání v pondělí 16. 12. 2019 v 18:00 hod. v budově radnice.

Vyvěšeno: 21. 10. 2019 Sejmuto:


