
Zápis z     řádného zasedání ZO dne 14. 9. 2020,   zahájeno v     18:00 hod., ukončeno v     19:05 hod.  

Přítomni: 7
Ověřovatelé: Markéta Počekajlová, Jaromír Pondělík
Omluveni: Jan Miksa, Milan Klust
Hosté: dle prezenční listiny

Program: 
1. Zahájení a schválení programu

2. Kontrola minulých usnesení

3. Ekonomika a rozpočet   
- rozpočtové opatření č. 2/2020
- Doúčtování – Okolo Elišky
- Rekonstrukce zdravotního střediska

4. Smlouva o smlouvě budoucí darovací č.j. OLP/202/2020 mezi stranami Liberecký kraj a
Obec Josefův Důl – část p.p.č. 641/1 k.ú. Josefův Důl

5. Rekonstrukce a modernizace chodníku u sportovního areálu v Josefově Dole – žádost o
dotaci

6. Pozemky 
- Smlouva o budoucí smlouvě č. IP-12-4010819/VB s firmou ČEZ Distribuce  
  Děčín, zastoupené Firmou EMJ s.r.o.  Frýdlant na část p.č. 1988 v k.ú. Dolní Maxov
- Záměr prodeje p.p.č. 324/4 v k.ú. Josefův Důl o výměře 640 m2 za 256.000,- Kč (á 400,-/m2)
- Záměr prodeje p.p.č. 395/17 v k.ú. Josefův Důl o výměře 327 m2  za 130.800,- Kč (á 400,-/
m2)
- Záměr prodeje p.p.č. 1100/5 v k.ú. Dolní Maxov o výměře 398 m2 za 159.200,- Kč (á 400/
m2)
- Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 1183/12 v k.ú. Dolní Maxov 
   o výměře 381 m2 za 152.400,- Kč (á 400,- /m2) 
- Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 295/34 oddělené z p.p.č. 295/16
  o výměře 158 m2 v k.ú. Josefův Důl za 63.200,- Kč (á 400,- /m2)
- Záměr prodeje části p.p.č. 2134/2 v k.ú. Antonínov o výměře cca 100 m2 (á 400,- /m2)
- Záměr prodeje části p.p.č. 2136/1 v k. ú. Antonínov o výměře cca 40 m2 (á 400,- /m2)
- Záměr prodeje části pozemku 2551/1 v k.ú. Antonínov o výměře cca 25 m2 (á 400,-/m2)

7. Výzva k výběrovému řízení na prodej č.p. 132 a přilehlých pozemků v k.ú. Antonínov

8. Žádosti
 - žádost o pronájem bytu zvláštního určení v Antonínově č.p. 184 
 - TJ Jiskra – žádost o finanční příspěvek ve výši 5.204,- Kč na zakoupení bojleru 
   do zázemí lyžařského areálu Lesana

9. Informace + různé



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  
  - Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 2/2020 (příloha č.1) 

- Zastupitelstvo obce projednalo doúčtování akce Závod veteránů „Okolo Elišky“
            – úhrada za provedení časomíry

- Zastupitelstvo obce projednalo zvýšené náklady, které vznikly při rekonstrukci 
              zdravotního střediska, zejména půjčovné za pronájem lešení.  

4. Smlouva o smlouvě budoucí darovací č.j. OLP/202/2020 mezi stranami Liberecký
    kraj a Obec Josefův Důl – část p.p.č. 641/1 k.ú. Josefův Důl:

Zastupitelstvo obce projednalo Návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi 
Libereckým krajem, Liberec a Obcí Josefův Důl. Jedná se o darování části p.p.č. 641/1
o výměře cca 340 m2, která souvisí s budoucí akcí „Rekonstrukce a modernizace chodníku 
u sportovního areálu v Josefově Dole“.

5. Rekonstrukce a modernizace chodníku u sportovního areálu v Josefově Dole – žádost 
    o dotaci:

Zastupitelstvo obce jednalo o podání žádosti o dotaci na rekonstrukci a modernizaci 
chodníku u sportovního areálu v Josefově Dole. Zastupitelé nesouhlasí s touto akcí.
Finanční prostředky budou použity na opravu silnic. 

6. Pozemky :
a)  Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o budoucí smlouvě č. IP-12-4010819/VB 
s firmou ČEZ Distribuce Děčín, zastoupené Firmou EMJ s.r.o.  Frýdlant na část
p.č. 1988 v k.ú. Dolní   Maxov.
b) Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje p.p.č. 324/4 v k.ú. Josefův Důl 
  o výměře 640 m2 za 256.000,- Kč (á 400,-/m2)
c) Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje p.p.č. 395/17 v k.ú. Josefův Důl
o výměře 327 m2 za 130.800,- Kč (á 400,-/m2) 
d) Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje p.p.č. 1100/5 v k.ú. Dolní Maxov
o výměře 398 m2 za 159.200,- Kč  (á 400/m2)
e) Zastupitelstvo obce projednalo na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 1183/12 v k.ú.
 Dolní Maxov o výměře 381 m2 za 152.400,- Kč (á 400,- /m2) 
f) Zastupitelstvo obce projednalo na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 295/34 
oddělené z p.p.č. 295/16 o výměře158 m2 v k.ú. Josefův Důl za 63.200,- Kč 

g) Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje části p.p.č. 2134/2 v k.ú. Antonínov 
o výměře cca 100 m2 (á 400,- /m2)
h) Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje části p.p.č. 2136/1 v k. ú. Antonínov 
o výměře cca 40 m2 (á 400,- /m2) – ZO nesouhlasí s prodejem pozemku, byl by
znemožněn přístup na zbylou část obecního pozemku
i)Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje části pozemku 2551/1 v k.ú. Antonínov
 o výměře cca 25 m2 (á 400,-/m2) – ZO nesouhlasí s prodejem, obec pozemek využívá 
 v zimním období na hrnutí sněhu 



7. Výzva k výběrovému řízení na prodej č.p. 132 a přilehlých pozemků v k.ú. Antonínov:
Zastupitelstvo obce projednalo vypsání výběrového řízení na prodej č.p. 132 
a přilehlých pozemků v k.ú. Antonínov. (příloha č. 2).

8. Žádosti
a) Zastupitelstvo obce projednalo žádost o pronájem bytu (1+1) v Antonínově č.p. 184 

b) Zastupitelstvo obce projednalo žádost o finanční příspěvek 5 204,- Kč 
na zakoupení bojleru do zázemí lyžařského areálu Lesana.

 
9. Informace + různé

a) ZŠ Josefův Důl – Informace o přijaté dotaci pro ZŠ a MŠ ve výši 3.156.921,36 Kč z ESF 
v rámci projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016812 
(trvání projektu 1.9.2020 – 31.12.2022).
b) ZŠ Josefův Důl - Informace o přijatém sponzorském daru pro ZŠ a MŠ – 7 000 Kč 
na Harmonizační pobyt, 4 000 Kč / měsíc (září 2020 – červen 2021) na financování 
školství, na podporu a ochranu mládeže a na sociální účely. 
c) MUDr. Karel Stuchlík - Usnesení starosty obce Josefův Důl č. 01/2020 – schválení žádosti

 o povolení výjimky z počtu žáků na Základní škole Josefův Důl na snížený počet 80 žáků pro 
školní rok 2020/2021. Obec se zavazuje k uhrazení zvýšených výdajů nad výši stanovenou 
krajským normativem. 
d) MUDr. Karel Stuchlík - Informace SKS  s.r.o. o možném částečném omezení svozu 
odpadů v souvislosti s onemocněním či karanténou  pracovníků při výskytu onemocnění 
koronavirem.
e) MUDr. Karel Stuchlík - Informace o probíhajícím soudním jednání (další jednání svoláno
 na 22.10.2020) ve sporu s p. Mgr. Jiřím Vařilem (pozemky u školy v přírodě Antonínov).
f) MUDr. Karel Stuchlík - Získání dotace na zakoupení „malého“ hasičského auta v r. 2021.
g) MUDr. Karel Stuchlík – informace o zrušení některých tradičních akcí v Josefově Dole –  
zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic, zájezd na muzikál do Prahy.
h) Olga Ferklová - Likvidace odpadu – nepořádek, špatné třídění, červené pytle 
s označením nebezpečný odpad na Karlově,  likvidace odpadu podnikateli.
i) MUDr. Karel Stuchlík - Informace o pomníku  F. L. Jahna a válečném hrobu. 
j) Ing. Jiří Slanař - Rekonstrukce silnice v Antonínově a oprava dalších cest. 

___________________________
MUDr. Karel Stuchlík

               místostarosta

Ověřovatelé:

___________________________ ______________________________                          
        Jaromír Pondělík          Markéta Počekajlová



Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 14. 9. 2020

S-Souhlas P-Proti Z-Zdržel

S-P-Z

ZO schvaluje: 
90/2020  Program řádného zasedání. 7:0:0
91/2020  Rozpočtové opatření č. 2/2020 (příloha č. 1). 7:0:0
92/2020  Doúčtování více-nákladů (časomíra) závodu veteránů „Okolo Elišky“
               ve výši 5.000,- Kč. 7:0:0
93/2020  Vyúčtování (faktury) za Rekonstrukci zdravotního střediska. 7:0:0
94/2020  Smlouvu o budoucí smlouvě č. IP-12-4010819/VB s firmou ČEZ Distribuce
               Děčín, zastoupené firmou EMJ s.r.o. Frýdlant na část p.č. 1988 v k.ú. dolní Maxov. 7:0:0
95/2020 Záměr prodeje p.p.č. 324/4 v k.ú. Josefův Důl o výměře 640 m2 za 256.000,- Kč
               (á 400,-/m2) 7:0:0
96/2020  Záměr prodeje p.p.č. 395/17 v k.ú. Josefův Důl o výměře 327 m2 za 130.800,- Kč 

    (á 400,-/m2). 7:0:0
97/2020  Záměr prodeje p.p.č. 1100/5  v k.ú. Dolní Maxov o výměře 398 m2 za 159.200,- 
               (á 400,-/m2). 7:0:0
98/2020 Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 1183/12 v k.ú. Dolní Maxov o výměře 

   381 m2 za 152.400,- Kč (á 400,-/m2)  7:0:0
99/2020 Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 295/34 oddělené z p.p.č. 295/16 
               o výměře 158 m2 v k.ú. Josefův Důl dle GP č. 598-81/2020 za 63.200,- Kč
            7:0:0
100/2020 Záměr prodeje části p.p.č. 2134/2 v k.ú. Antonínov o výměře cca 100 m2 

    (á 400,- /m2) 7:0:0
101/2020 Pronájem bytu 1+1v č.p. 184 Antonínov po vytipování 2 vhodných místností
                ke spojení a vybudování bytu panu P. Š. 7:0:0
102/2020 Finanční příspěvek TJ Jiskra Josefův Důl ve výši 5.204,- Kč na zakoupení 
                 bojleru do zázemí lyžařského areálu Lesana. 7:0:0  

ZO neschvaluje:
103/2020 Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi stranami Liberecký kraj
                a Obec Josefův Důl na část p.p.č. 641/1 v k.ú. Josefův Důl, který by se stal 
                součástí chodníku u sportovního areálu v Josefově Dole.   7:0:0
104/2020 Podání žádosti o dotaci na Rekonstrukci a modernizaci chodníku u sportovního 
                areálu v Josefově Dole. 7:0:0
105/2020 Záměr prodeje p.p.č. 2136/1 v k.ú. Antonínov o výměře cca 40 m2. 7:0:0
106/2020 Záměr prodeje p.p.č. 2551/1 v k.ú. Antonínov o výměře cca 25 m2. 7:0:0

____________________________

MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

Ověřovatelé:

_______________________________ _____________________________

        Jaromír Pondělík                    Markéta Počekajlová

Příští řádné zasedání ZO v pondělí 12. 10. 2020 v 18:00 hod. v budově radnice.

Vyvěšeno: 23. 9.  2020 Sejmuto:


