
Zápis z     řádného zasedání ZO dne 16.12. 2019,   zahájeno v     18:00 hod., ukončeno v     19:00 hod.  

Přítomni: 8
Ověřovatelé: Ing. Jiří Slanař, Olga Ferklová
Omluveni: MUDr. Karel Stuchlík
Hosté: dle prezenční listiny

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

a) Rozpočtové opatření č. 5/2019
b) Rozpočet obce Josefův Důl na rok 2020
c) Navýšení odměn neuvolněných zastupitelů s platností od 1.1.2020
d) Zmocnění starosty k provedení rozpočtových opatření

4. Pozemky 
a) prodej p.p.č. 251/4 v k.ú. Dolní Maxov
b) prodej objektu č.p. 132 v k.ú. Antonínov 

       c) žádost o prodloužení termínu odkládací podmínky ve smlouvě o smlouvě 
          budoucí 
5. Jmenování velitele jednotky SDH Josefův Důl
6. Informace + různé

      - Poděkování od Spolku Izerína za příspěvek na dětský den na Jizerce

 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   
            a) Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 5/2019.

b) Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet obce Josefův Důl na rok 2020
c) Zastupitelstvo obce projednalo navýšení odměn neuvolněných zastupitelů 

                s platností od 1. 1. 2020  v maximální výši dle novely Nařízení vlády
                č. 318/2017 Sb.  
            d) Zastupitelstvo obce projednalo Zmocnění starosty k provedení rozpočtových 
                opatření

4.  Pozemky
a) Zastupitelstvo obce projednalo na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 251/4 

                v k.ú. Dolní Maxov o výměře 38 m2  
b) Zastupitelstvo obce projednalo na základě zveřejněného záměru prodej 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 

c) Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní J. L. a pana V. D.
    o prodloužení termínu odkládací podmínky ve smlouvě o smlouvě budoucí 

                (p.p.č.1175/7 v k.ú. Dolní Maxov)



5. Jmenování velitele jednotky SDH Josefův Důl
Zastupitelstvo obce projednalo jmenování nového velitele jednotky SDH Josefův Důl
pana Petra Harmanoše.  

6. Informace + různé
a) Spolek Víla Izerína – poděkování za příspěvek na dětský den na Jizerce, příští rok 
proběhne jubilejní desátý ročník.
b) Jan Miksa, Markéta Počekajlová – informace o proběhlých a plánovaných vánoční 
akcích.
c) Milan Rulec – dotaz na termín vyvěšení plánu údržby obce Josefův Důl, zodpověděl
pan Pondělík, že bude vyhotoven v dohledné době
d) Milan Klust – upozornění na volné pobíhání psů paní Slabschové a ohrožování 
chodců.
e) Olga Ferklová – informovala o žádostech občanů ohledně omezení zábavní 
pyrotechniky před Silvestrem. Občané budou požádání o omezení používání zábavní 
pyrotechniky prostřednictvím obecního rozhlasu a www stránek.
f) Jan Miksa – informace o zvolení Petra Švadlenky jako starosty SDH Josefův Důl.

___________________________
Jan Miksa
  starosta

Ověřovatelé:

___________________________ ___________________________  
             Olga Ferklová                 Ing. Jiří Slanař



Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 16. 12. 2019

S-Souhlas P-Proti Z-Zdržel

S-P-Z

ZO schvaluje: 

110/2019 Program řádného zasedání. 8:0:0
111/2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019 (viz příloha č. 1). 8:0:0
112/2019 Rozpočet obce Josefův Důl na rok 2020 jako přebytkový, přičemž přebytek 
       kryje splátky úvěru u Komerční banky. Příjmy ve výši 21.556.700,- Kč 

     a výdaje ve výši 21.046.700,- Kč, financování (splátky úvěru) ve výši rozdílu, 
     tj. 510.000,- Kč. (viz. příloha č. 2).  8:0:0 

 
113/2019  Navýšení odměn neuvolněných zastupitelů s platností od 1. 1. 2020 v maximální 
                 výši dle novely Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 8:0:0
114/2019  Na základě zveřejněného záměru prodej 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 paní I. V.  7:1:0
115/2019  Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 251/4 v k.ú. Dolní Maxov 
                 o výměře 38 m2 manželům E. za 15.200,- Kč (400,- Kč/1 m2). 8:0:0
116/2019 Prodloužení termínu kolaudace stavby, uvedeném ve Smlouvě o smlouvě
                  budoucí kupní na p.p.č. 1175/7 v k.ú. Dolní Maxov do 31. 12. 2020. 8:0:0

ZO jmenuje:
117/2019 Pana Petra Harmanoše novým velitelem jednotky SDH Josefův Důl. 8:0:0

ZO zmocňuje:
118/2019 Starostu obce k provedení rozpočtového opatření, a to v rozsahu úpravy příjmů 
                a výdajů rozpočtu v položkách nově přijatých dotací, případně jiných závažných 
                finančních transakcí. 8:0:0

                   

____________________________

Jan Miksa
  starosta

Ověřovatelé:

_______________________________ _________________________

                Olga Ferklová                      Ing. Jiří Slanař

Příští řádné zasedání 13. 1. 2020 v 18:00 hod. v budově radnice.

Vyvěšeno: 19. 12. 2019 Sejmuto:


