
Zápis z     řádného zasedání ZO dne 15. 6. 2020,   zahájeno v     18:00 hod., ukončeno v     19:00 hod.  

Přítomni:
Přítomni: 7
Hosté: dle prezenční listiny
Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Milan Klust
Omluveni: Jan Miksa, Jaromír Pondělík

Program:

1. Zahájení a schválení programu

2. Kontrola minulých usnesení

3. Ekonomika a rozpočet

4. Pozemky
a) TJ Jiskra – Lesana
b) Na základě zveřejněného záměru prodej pozemku č. 2289/1 o výměře 632 m2 

v k.ú. Antonínov
c) Na základě zveřejněného záměru prodej pozemku č. 1417/1 o výměře 471 m2  

v k.ú. Dolní Maxov
d) Na základě zveřejněného záměru prodej podílů na pozemku č. 111/19 jako 

narovnání vlastnických vztahů k bytovým jednotkám a nebyt. prostorům v domě 
č.p.297 Josefův Důl

e) Záměr prodeje části pozemku 1250/1 v k.ú. Dolní Maxov, cca 3500 m2 za 150,- 
Kč/m2

5. Žádosti
a) Žádost o finanční příspěvek a podporu přívesnického nepobytového tábora 2020 

od spolku Pepíkáček Josefův Důl.
b) Žádost o poskytnutí účelové půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení.
c) Žádost TJ Jiskra Josefův Důl o finanční příspěvek na 2 letní tábory pro lyžařský 

oddíl a výměnu bojleru na lyžařské chatě.

6. Nákup trhacích map pro Informační centrum obce a zpracování podkladů pro 
mapu s popisnými a evidenčními čísly

7. Kronika - zápis roku 2019

8. Byty

Úprava cen nájemného v obecních bytech.

9. Informace

ZŠ Josefův Důl - rekonstrukce vnitřního zdiva v jídelně

Silnice – Strabag

Zápis:

1. Zahájení a schválení programu

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

2. Kontrola minulých usnesení

Všechna minulá usnesení byla splněna.



3. Ekonomika a rozpočet

Nebylo nic k projednání.

4. Pozemky
a) Zastupitelstvo obce projednalo žádost TJ Jiskra o uzavření smlouvy o smlouvě    
    budoucí na p.p.č. 1169/4 v k.ú. Dolní Maxov. 
b) Zastupitelstvo obce projednalo na základě zveřejněného záměru prodej pozemku č. 
    2289/1 o výměře 632 m2 manželům Š.

      v k.ú. Antonínov
c) Zastupitelstvo obce projednalo na základě zveřejněného záměru prodej pozemku č.
    1417/1 o výměře 471 m2 paní K. F. v k.ú. Dolní Maxov
d) Na základě zveřejněného záměru prodej podílů na pozemku č. 111/19 jako
    narovnání vlastnických vztahů k bytovým jednotkám č.3, 4 a nebyt. prostorům 
    č. 6, 7 v domě č. p. 297 Josefův Důl, ke kterému mělo dojít již při prodeji jednotek.

     e) Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje části pozemku 1250/1 v k.ú.  
    Dolní Maxov, cca 3500 m2 za 150,- Kč/m2. Zastupitelstvo s prodejem
    za navrhovanou cenu nesouhlasilo a nabízí dlouhodobý pronájem.

5. Žádosti
a) Zastupitelstvo obce projednalo žádost o finanční příspěvek a podporu 

přívesnického nepobytového tábora 2020 od spolku Pepíkáček Josefův Důl 
ve výši  6.000,- Kč.

b) Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní J. Š. o poskytnutí účelové půjčky          
z Fondu na zlepšení úrovně bydlení – na změnu vytápění ve výši 80.000,- Kč..

c) Zastupitelstvo obce projednalo žádost TJ Jiskra Josefův Důl o finanční příspěvek 
na 2 letní tábory (29.6.-7.7. – Stráž p.R. a 12.8. – 16.8. – Lyžařská bouda 
v Krkonoších) pro lyžařský oddíl ve výši v celkové výši 10.000,- Kč, o příspěvku 
na výměnu bojleru na lyžařské chatě  bude rozhodnuto na příštím jednání 
zastupitelstva po upřesnění ze strany TJ Jiskra. 

6. Nákup trhacích map pro Informační centrum obce a zpracování podkladů pro 
mapu s popisnými a evidenčními čísly

Zastupitelstvo obce projednalo nabídku na zpracování a tisk turistických map ve formě
trhacích bloků (4.000 ks) a dále zadání  zpracování mapy se zapracováním  č.p. a č.ev.
do mapy v hodnotě 6.000,- Kč.

7. Kronika - zápis roku 2019

Zastupitelstvo obce projednalo návrh zápisu do kroniky obce za rok 2019 – finální 
opravu chyb provedou MUDr. Karel Stuchlík, Markéta Počekajlová, Milan Klust.

8. Byty

Zastupitelstvo obce projednalo úpravu cen nájemného u bytů, kde končí k 30. 6. 2020 
nájemní smlouvy a u nově uzavíraných smluv. Nová cena za 1 m2 -  38,- Kč (jedná se 
o úpravu na úroveň již nově uzavřených smluv).

9. Informace

MUDr. Karel Stuchlík

- ZŠ Josefův Důl – informace o rekonstrukci vnitřního zdiva v jídelně ZŠ

- Informace o výběrovém řízení na opravu silnice v Antonínově – vyhrála firma 
Strabag Liberec

- Informace o opravě pomníku  F. L. Jahna na Dolním Maxově



- Informace o prováděné rekonstrukci fasády a střechy zdravotního střediska

- JDJ 2020 proběhne ve dnech 3. – 5. 7. 2020

- Pokud nebude zřejmá úprava výše sdílených daní doporučuje omezit investice

___________________________
MUDr. Karel Stuchlík
   místostarosta

Ověřovatelé:

___________________________ ___________________________  
                             
      Ing. Jaromír Poledňák Milan Klust

 



Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 15. 6. 2020

S-Souhlas P-Proti Z-Zdržel

S-P-Z

ZO schvaluje:

69/2020 Program řádného zasedání. 7:0:0

70/2020 Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 2289/1 o výměře 632 m2

                     v k.ú. Antonínov manželům Š. za 252.800,- Kč. 7:0:0

71/2020  Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 1417/1 o výměře 471 m2

                     v k.ú. Dolní Maxov paní K. F. za 188.400,- Kč. 7:0:0

72/2020  Na základě zveřejněného záměru prodej podílu ve výši 1102/5109
               na pozemku p.č. 111/19 v k.ú. Josefův Důl paní L. N- za 1,- Kč. 7:0:0 

73/2020  Na základě zveřejněného záměru prodej podílu ve výši 559/5109
               na pozemku p.č. 111/19 v k.ú. Josefův Důl panu J. M.
               za 1,- Kč. 7:0:0 

74/2020  Na základě zveřejněného záměru prodej podílu ve výši 316/5109
               na pozemku p.č. 111/19 v k.ú. Josefův Důl paní A. J. za 1,- Kč. 7:0:0 

75/2020  Na základě zveřejněného záměru prodej podílu ve výši 1100/5109
               na pozemku p.č. 111/19 v k.ú. Josefův Důl manželům M.
               za 1,- Kč. 7:0:0 

76/2020  Záměr prodeje části p.p.č. 1250/1 v k.ú. Dolní Maxov, cca 3500 m2 
    za 150,- Kč/m2. 0:7:0

77/2020  Finanční příspěvek ve výši 6.000,- Kč spolku Pepíkáček Josefův Důl 
               na pořádání přívesnického nepobytového tábora. 7:0:0

78/2020  Účelovou půjčku z Fondu na zlepšení úrovně bydlení ve výši 80.000,- Kč
   paní J. Š. na změnu vytápění objektu č.p. 77 v k.ú. Josefův Důl. 7:0:0

79/2020 Finanční příspěvek na 2 letní tábory ve výši 10.000,- Kč pro TJ Jiskra 
               Josefův Důl - lyžařský oddíl.  7:0:0

80/2020  Zpracování a tisk turistických map ve formě trhacích bloků (4.000 ks) 
               a dále zadání zpracování mapy se zapracováním č.p. a č.ev. do mapy 
               v hodnotě 6.000,- Kč. 7:0:0

81/2020  Zápis do obecní kroniky za rok 2019. 7:0:0



82/2020 Úpravu cen nájemného u bytů, kde končí k 30.6. 2020 nájemní smlouvy 
              a u nově uzavíraných smluv. Nová cena za 1 m2 -  38,- Kč (jedná se 
              o úpravu na úroveň již nově uzavřených smluv). 7:0:0

ZO ukládá :

83/2020 Ing. Jiřímu Slanařovi vstoupit v jednání s předsedkyní TJ Jiskra paní Milenou  
  Darsovou ohledně žádosti o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na p.p.č. 1169/4 
  v k.ú. Dolní Maxov, který je v majetku  Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
  majetkových. 7:0:0

Termín: 14. 9. 2020

___________________________
MUDr. Karel Stuchlík
   místostarosta

Ověřovatelé:

___________________________ ___________________________  
                             

Ing. Jaromír Poledňák Milan Klust

Příští zasedání ZO proběhne v pondělí 14. 9. 2020 od 18:00 hodin v budově radnice

Vyvěšeno: 24. 6. 2020 Sejmuto: 


