Zápis z řádného zasedání ZO dne 11. 1. 2021, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 18:35 hod.
Přítomni: 8
Hosté:
dle prezenční listiny
Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Olga Ferklová
Omluveni: Jan Miksa
Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola minulých usnesení
3. Ekonomika a rozpočet

Převod částky 25.000,- Kč získaných za odevzdaný šrot na účet TJ Jiskra Josefův Důl
4. Pozemky

Revokace záměru prodeje části p.p.č. 395/1 v k.ú. Josefův Důl
Prodej ppč 324/4 v k.ú. Josefův Důl o výměře 640 m2 za 256.000,- Kč (400,-/m2)
5. Žádosti
6. Informace

Zápis:
1. Zahájení a schválení programu

Místostarosta obce přivítal zastupitele obce a hosty, a zahájil zasedání.
Dále navrhl rozšíření programu o bod č. 7 – přijetí daru od firmy Huť Marie s.r.o.
2. Kontrola minulých usnesení

a) Nadále probíhá poptávka dalších nabídek k pořízení GPS a nádrže na naftu s tankovacím
zařízením.
b) Oprava parapetů MŠ bude po dohodě s firmou, která rekonstrukci prováděla, v rámci
reklamace provedena zadarmo.
3. Ekonomika a rozpočet

Zastupitelstvo obce projednalo převod částky 25.000,- Kč získaných za odevzdaný šrot
na účet TJ Jiskra Josefův Důl.
4. Pozemky

a) Zastupitelstvo obce projednalo revokaci záměru prodeje části p.p.č. 395/1 v k.ú. Josefův
Důl z důvodu, že zájemce chce zatím část pozemku pouze pronajmout.
b) Na základě zveřejněného záměru zastupitelstvo obce projednalo prodej p.p.č. 324/4 v k.ú.
Josefův Důl o výměře 640 m2 za 256.000,- Kč (400,-/m2) panu D.

5. Žádosti

Nebyla předložena žádná žádost.
6. Informace

a) MUDr. Karel Stuchlík - informace o rizikovém kácení v k.ú. Antonínov a kácení 3 stromů
z důvodu rizika pádu na objekty a el. vedení v dalších částek obce. Jednalo se o dva suché
listnaté stromy a jeden smrk, kácení, přibližování dřeva, manipulaci se dřevem, úklid větví
a odvoz dřeva. Faktura za veškeré práce je v celkové částce 35.090,- Kč.
b) MUDr. Karel Stuchlík - proplacení faktury na vypracování projektové dokumentace
na pokračování rekonstrukce silnice v Antonínově (další část směrem k domu s byty
zvláštního určení – bývalému DPS) ve výši 104.060,- Kč. Faktura bude zahrnuta do nákladů
na opravu silnice a bude obci po přiznání dotace vráceno 80% nákladů.
c) Olga Ferklová - informace o havarijním stavu 4 ks sklepních oken v budově muzea.
Nabídka na opravu v částce 8.000,- Kč bude předána správcovské firmě PROTEBYT.
d) Olga Ferklová - informace o ukončení 10 leté lhůty od rekonstrukce fotbalového hřiště
- možnost dalšího komerčního využití.
e) Olga Ferklová - předána informace na Policii ČR ohledně pořádání nelegálních
automobilových závodů na silnicích obce na základě upozornění z Penzionu Borovice.
f) Markéta Počekajlová - informace o kvalitě pneumatik na zimní provoz u služebního auta
Pečovatelské služby.
g) Petr Esterka - nabídka na hudební znělky pro místní rozhlas – bude posouzena
po vyslechnutí ukázek.
h) J. B.

- dotaz na rekonstrukci technického zázemí za OÚ
- dotaz na termín podání žádosti na změnu územního plánu obce

i) M. R.

- dotaz na rozpočtové opatření koncem roku 2020
- dotaz na rozpočet obce a rekonstrukci silnice v Antonínově

7. Přijetí daru od firmy Huť Marie s.r.o.

Zastupitelstvo obce projednalo přijetí daru od firmy Huť Marie s.r.o. – hala u hutě
na Dolním Maxově. Obec po zpracování projektu na rekonstrukci technického zázemí
za obecním úřadem halu nechá přemístit za budovu obecního úřadu.

___________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta
Ověřovatelé:
___________________________
Ing. Jaromír Poledňák

______________________________
Olga Ferklová

Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 11. 1. 2021
S-Souhlas P-Proti Z-Zdržel
S-P-Z
ZO schvaluje:
1/2021 Program řádného zasedání. (Ing. Poledňák se dostavil později)

8:0:0

2/2021 Rozšíření programu o bod č. 7 – přijetí daru od firmy Huť Marie s.r.o.

8:0:0

3/2021 Převod částky 25.000,- Kč získaných za odevzdaný šrot na účet TJ Jiskra Jos. Důl. 8:0:0
4/2021 Převedení nedočerpaných finančních prostředků ZŠ a MŠ Josefův Důl ve výši
165.000,- Kč zpět na účet obce jako příspěvek na rekonstrukci kuchyně MŠ.
5/2021 Revokaci usnesení č. 123/2020 z 16. 11. 2020 - záměr prodeje části p.p.č. 395/1
v k.ú. Jos. Důl.

8:0:0
8:0:0

6/2021 Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 324/4 v k.ú. Josefův Důl
o výměře 640 m2 za 256.000,- Kč panu D.

8:0:0

7/2021 Proplacení faktury za rizikové kácení, přibližování dřeva, manipulaci se dřevem,
úklid větví a odvoz dřeva v částce 35.090,- Kč.

8:0:0

8/2021 Proplacení faktury za vypracování projektu na pokračování rekonstrukce místní
komunikace v Antonínově ve výši 104.000,- Kč.

8:0:0

9/2021 Přijetí daru od firmy Huť Marie, s.r.o. – hala u hutě na Dolním Maxově.

___________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

8:0:0

Ověřovatelé:
___
________________________
Ing. Jaromír Poledňák

______________________________
Olga Ferklová

Příští řádné zasedání ZO v pondělí 15. 2. 2021 v 18:00 hod.

Vyvěšeno:

Sejmuto:

