
Zápis z     řádného zasedání ZO dne 14. 12. 2020,   zahájeno v     18:00 hod., ukončeno v     19:00 hod.  

Přítomni: 7
Hosté: dle prezenční listiny
Ověřovatelé: Ing. Jiří Slanař, Markéta Počekajlová
Omluveni: Jan Miksa, Milan Klust

Program:

1. Zahájení a schválení programu

2. Kontrola minulých usnesení

3. Ekonomika a rozpočet

Rozpočet obce Josefův Důl na rok 2021

Rozpočtové opatření č. 4/2020

Zmocnění k provedení rozpočtových opatření do 31.12.2020

4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020

5. Nabídka solárních lamp

6. Pozemky

Pronájem pozemků v ppč. 1310/1, 1162 a 1155/4 k.ú. Dolní Maxov od PÚ ČR

Bezúplatný převod části ppč.140/13 v k.ú. Josefův Důl od PÚ ČR

7. Žádosti

8. Informace

- Běžkotoulky – nabídka na zimní sezónu 2021

- Skiareál Bukovka

- Kauza Vařil

Zápis:
1. Zahájení a schválení programu

Místostarosta obce přivítal zastupitele obce a hosty, a zahájil zasedání. 



2. Kontrola minulých usnesení

- 132/2020 – GPS do obecních vozidel, kamerový systém u OÚ, tankovací pistole – dosud
pouze jedna nabídka – rozhodnutí přesunuto na 1/2021

- Radlice s gumou k traktoru – ze 3 nabídek byla vybrána firma HSTechnika, Vysoké nad 
Jizerou za cenu 27.900,- Kč bez DPH s dodáním do jednoho týdne 

- 133/2020 – od 1.1. 2021 změna v třídění plastových odpadů – bude na kontejnerech 
vyznačeno

Ostatní usnesení byla splněna. 

3. Ekonomika a rozpočet

a)  Rozpočet obce Josefův Důl na rok 2021

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet obce Josefův Důl na rok 2021 (příloha č. 1) 

b) Rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 4/2020 (příloha č. 2)

c) Zmocnění k provedení rozpočtových opatření do 31. 12. 2020

4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020

Zastupitelstvo obce projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. (příloha č. 3)

5. Nabídka solárních lamp 

Zastupitelstvo obce projednalo nabídku koupě solárních lamp. V současné době je pro obec 
finančně neúnosné.

6. Pozemky

- Zastupitelstvo obce projednalo možnost pronájmu p.p.č. 1310/1, 1162 a 1155/4 v k.ú. 
Dolní Maxov od Pozemkového úřadu ČR

- Zastupitelstvo obce projednalo podání žádosti o bezúplatný převod p.p.č. 140/13

dle GP č. 591-208/2019 oddělené z 140/9 v k.ú. Josefův Důl od Pozemkového úřadu 
ČR.

7. Žádosti

a) pí Ď. – žádost o přidělení bytu zvláštního určení v Antonínově č.p. 184 do 31. 1. 2021 
vzhledem k její nouzové situaci.

b) Pražírna Josefsthal - žádost o pronájem nebytových prostor v budově zdravotního 
střediska z 15.11. 2020 – po místním šetření ZO rozhodlo, že Obec nemá zájem pronajímat 
tyto prostory



8. Informace

a) Česká televize -  nabídka na realizaci projektu „Běžkotoulky ČR“ v r. 2021 společně 

      s obcí Albrechtice v J.h.

b) MUDr. Karel Stuchlík – informace o probíhajícím jednání k smluvnímu zajištění provozu

Skiareálu Bukovka

c) MUDr. Karel Stuchlík – Zastupitelstvo obce projednalo návrh právního zástupce pana  

Vařila a na základě doporučení právního zástupce obce Josefův Důl pana Mgr. Ferfeckého 

navrhlo ukončení sporu smírem při doplacení ceny pozemku panem Vařilem ve výši 

1.100.000,- Kč.

- Markéta Počekajlová – návrh na osvětlení přístřešku – „kočárkárna vedle ZS“

- Jaromír Poledňák – inventura vleku v areálu Bukovka – upřesnění současného stavu

- podnět hostů – poškozené parapety oken MŠ

- MUDr. Karel Stuchlík – tradiční kulturní akce se bohužel vzhledem k současným vládním 

nařízením ruší (koncert v kostele, divadelní představení)

___________________________
        MUDr. Karel Stuchlík

               místostarosta

Ověřovatelé:

___________________________ ______________________________    
       Ing. Jiří Slanař      Markéta Počekajlová



Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 14. 12. 2020

S-Souhlas P-Proti Z-Zdržel

S-P-Z

ZO schvaluje: 
134/2020 Program řádného zasedání. (Ing. Poledňák se dostavil později) 6:0:0

135/2020 Nákup radlice s gumou za traktor za 27.000,- Kč bez DPH od firmy HSTechnika, 
    Vysoké nad Jizerou.   7:0:0

136/2020 Rozpočet obce Josefův Důl na rok 2021, příjmy ve výši 21.335.200,- Kč 
     a výdaje ve výši 22.250.400,- Kč, bude zapojen zůstatek bankovního účtu ve výši 
     1. 408.200,- Kč, je splácen úvěr ve výši 493.000,- Kč.  Rozpočet je stanoven jako
     schodkový, schodek bude kryt zapojením zůstatku na účtu u KB. (viz. příloha č. 1).  

7:0:0

137/2020 Rozpočtové opatření č. 4/2020 (příloha č. 2) 7:0:0

138/2020  Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému

                 shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

                 odpadů. 7:0:0

139/2020 Podání žádosti o pronájem pozemků č. 1310/1, 1162 a 1155/4 v k.ú. Dolní Maxov

                od Pozemkového úřadu ČR. 7:0:0

140/2020 Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku č. 140/13 v k.ú. Josefův Důl 

                 dle GP č. 591-208/2019 odděleného z p.č. 140/9 od Pozemkového úřadu ČR. 7:0:0

141/2020 Přidělení bytu zvláštního určení v domě č.p. 184 v Antonínově na dobu 
    do 31. 1. 2021 paní Ď. vzhledem k její nouzové sociální situaci. 7:0:0

142/2020 Účast na realizaci projektu „Běžkotoulky ČR“ v r. 2021 částkou 17.500,- Kč. 7:0:0 

143/2020 Ukončení sporu ohledně nezaplacení celé kupní ceny pozemku panem Vařilem 
    smírem a pověřuje pana Mgr. Ferfeckého k vypořádání celého sporu. 
    Jedná se o doplatek ceny pozemků ve výši 1.100.000,- Kč. 7:0:0

ZO neschvaluje:

144/2020 Pronájmem nebytového prostoru Pražířně Josefsthal v budově č.p. 317. 7:0:0

ZO zmocňuje: 
145/2020 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 uskutečněná do 31. 12. 2020. 7:0:0

___________________________
MUDr. Karel Stuchlík

               místostarosta
Ověřovatelé:

___________________________ ______________________________    
       Ing. Jiří Slanař         Markéta Počekajlová

Příští řádné zasedání ZO v pondělí 11. 1. 2021 v 18:00 hod. 

Vyvěšeno: Sejmuto:


