Zápis z řádného zasedání ZO dne 17.2. 2020, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19:05 hod.
Přítomni:
Ověřovatelé:
Omluveni:
Hosté:

8
Olga Ferklová, Ing. Jiří Slanař
Jan Miksa
dle prezenční listiny

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola minulých usnesení
- jednací řád zastupitelstva obce – aktualizace
- plán zimní údržby obce Josefův Důl
3. Ekonomika a rozpočet
4. Program rozvoje obce Josefův Důl 2020 - 2027
5. Pozemky
- žádost o odkoupení části p.p.č. 1251/1 v k.ú. Dolní Maxov
- žádost o odkoupení části p.p.č. 1992 v k.ú. Dolní Maxov
- územní studie k lokalitě J18, p.p.č. 388/2 v k.ú. Josefův Důl
6. Žádosti
- žádost o přidělení bytu zvláštního určení v č.p. 184 Antonínov
- žádost Spolku Centrum Aura o příspěvek na provoz
- nákup knih pro Obecní knihovnu Josefův Důl
- Noc s Andersenem – žádost o příspěvek na organizaci
- žádost o koupi bytu č. 12 v Josefově Dole v č.p. 348
7. Informace + různé
- KORID – vlakový spoj
- záměr koupě sypače
- schválení dotace na obnovu místní komunikace – Antonínov
- organizace lyžařských závodů
1. Zahájení a schválení programu
Místostarosta obce přivítal zastupitele obce a hosty, a zahájil zasedání.
2. Kontrola minulých usnesení
a) Zastupitelstvo obce projednalo návrh aktualizace Jednacího řádu zastupitelstva obce
b) Zastupitelstvo obce projednalo návrh Plánu zimní údržby obce Josefův
Důl
3. Ekonomika a rozpočet
Nebylo nic k projednání.
4. Program rozvoje obce Josefův Důl 2020-2027
Zastupitelstvo obce projednalo Program rozvoje obce Josefův Důl 2020-2027
5. Pozemky
a) zastupitelstvo obce projednalo žádost o odkoupení části p.p.č. 1251/1
v k.ú. Dolní Maxov, zastupitelstvo doporučuje pronájem zmíněné části pozemku.
b) zastupitelstvo obce projednalo žádost o odkoupení části p.p.č. 1992
v k.ú. Dolní Maxov, jedná se o součást místní komunikace, zastupitelstvo doporučuje
pronájem zmíněné části pozemku
c) zastupitelstvo obce projednalo územní studii k lokalitě J18, p.p.č. 388/2, 388/3, 388/5,
388/12, 388/13 385/15, 155/2 v k.ú. Josefův Důl v k.ú. Josefův Důl zpracovanou
panem Žaludou. Lokalita se skládá z těchto pozemků a je na nich navrženo 9 objektů.

6. Žádosti
- Zastupitelstvo obce projednalo žádost o přidělení bytu zvláštního určení v č.p. 184
Antonínov
- Zastupitelstvo obce projednalo žádost Spolku Centrum Aura o příspěvek na provoz
- Zastupitelstvo obce projednalo finanční příspěvek na organizaci Noci s Andersenem
- Zastupitelstvo obce projednalo finanční příspěvek na nákup knih pro Obecní knihovnu
Josefův Důl v roce 2020
- Zastupitelstvo obce projednalo žádost o koupi bytu č. 12 v Josefově Dole v č.p. 348
7. Informace + různé
a) KORID – vlakový spoj
b) záměr koupě sypače – předseda komise MHD vypracuje do přístího zasedání
zastupitelstva přehled stávající techniky a návrh na její doplnění
c) schválení dotace na obnovu místní komunikace – Antonínov
d) organizace lyžařských závodů v areálu Lesana
e) informace o plánovaném projektu cyklostezek v Mikroregionu Tanvaldsko
f) proběhne maškarní karneval pro děti
g) problematika nástupních míst na Jizerskou magistrálu z obce
Dotazy a informace hostů:
- M. H. – dotaz na přínos nových investic pro obec Josefův Důl a na zimní údržbu
místních komunikací
- Z. Kubát informoval o probíhajících úpravách v areálu bývalé pily, parkoviště
a areálů obou bývalých sklářských hutí v Jos. Dole a na Dolním Maxově
- P. S. – zdůvodnění rozhodnutí doporučení komise výstavby na zamítnutí prodeje
části pozemku

___________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta
Ověřovatelé:

___________________________
Ing. Jiří Slanař

___________________________
Olga Ferklová

Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 17. 2. 2020
S-Souhlas P-Proti Z-Zdržel
S-P-Z
ZO schvaluje:
12/2020 Program řádného zasedání.
8:0:0
13/2020 Jednací řád zastupitelstva obce.
8:0:0
14/2020 Plán zimní údržby obce Josefův Důl
8:0:0
15/2020 Program rozvoje obce Josefův Důl 2020 - 2027.
8:0:0
16/2020 Územní studii k lokalitě J18 územního plánu Josefův Důl, zpracovanou panem
Žaludou. Lokalita se skládá z těchto pozemků: ppč. 388/2, 388/3, 388/5, 388/12,
388/13 385/15, 155/2 v k.ú. Josefův Důl a je na nich navrženo 9 objektů.
8:0:0
17/2020 Přidělení bytu zvláštního určení v č.p. 184 v Antonínově paní D. Ž.
8:0:0
18/2020 Finanční příspěvek ve výši 20.000,-,- Kč pro Spolek Centrum Aura na provoz. 8:0:0
19/2020 Finanční částku ve výši 20.000,- Kč na nákup knih do Obecní knihovny JD
8:0:0
20/2020 Finanční částku ve výši 3.500,- Kč na organizaci Noci s Andersenem.
8:0:0

ZO neschvaluje:
21/2020 Záměr prodeje části p.p.č. 1251/1 v k.ú. Dolní Maxov.
22/2020 Záměr prodeje části p.p.č. 1992 v k.ú. Dolní Maxov.
23/2020 Záměr prodeje bytu č. 12 v Josefově Dole č. p. 348.

8:0:0
7:0:1
8:0:0

ZO ukládá:
24/2020 Jaromíru Pondělíkovi vypracovat přehled stávající techniky a návrh
na její doplnění
8:0:0
Termín: 16. 3. 2020

____________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta
Ověřovatelé:

_______________________________
Ing. Jiří Slanař

_________________________
Olga Ferklová

Příští řádné zasedání 16. 3. 2020 v 18:00 hod. v budově radnice.
Vyvěšeno: 27. 2. 2020

Sejmuto:

